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พุทธทาสจักอยูไปไมมีตายแม
รางกายจะดับไปไมฟงเสียงรางกาย
เปนรางกายไปไมลําเอียง นั่นเปนเพียง
สิ่งเปลี่ยนไปในเวลา
พุทธทาสคงอยูไปไมมีตาย
ถึงดีรายก็จะอยูคูศาสนา
สมกับมอบกายใจรับใชมา
ตามบัญชาองคพระพุทธไมหยุดเลย

พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย
อยูรับใชเพื่อนมนุษยไมหยดเฉย
ดวยธรรมโฆษณตามที่วางไวอยางเคย
โอเพื่อนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย
แมฉันตายกายลับไปหมดแลว
แตเสียงสั่งยังแววหูสหาย
วาเคยพลอดกันอยางไรไมเสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉันไมตายกายธรรมยัง

ทํากับฉันอยางกะฉันนั้นไมตายยัง
อยูกับทานทั้งหลายอยางหนหลังมี
อะไรมาเขี่ยไคใหกันฟง
เหมือนฉันนั่งรวมดวยชวยชี้แจง
ทํากับฉันอยางกะฉันไมตายเถิด
ยอมจะเกิดผลสนองหลายแขนง
ทุกวันนัดสนทนาอยาเลิกจาง
ทําใหแจงที่สุดไดเลิกตายกันฯ
พุ ท ธทาส อิ นฺ ท ป ฺ โ 
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คํา ปรารภ ∗
ธรรมทานมูลนิธิ ขอถือโอกาสนี้ ปรารภตอทานทั้งหลาย ผูไดรับประโยชน
จากการจัดพิมพหนังสือชุด “สุภี คลองการยิง อนุสรณ” นี้ขึ้น, โดยทั่วกัน
หนังสือชุดนี้ มีชื่ออยางนี้ เพราะจัดพิมพขึ้นมาไดดวยเงินดอกผลจากเงิน
ทุนจํานวนหนึ่ง ของผูเห็นประโยชนเกื้อกูลในทางธรรม ไดทําพินัยกรรมยกเงินสวน
ตัวที่ฝากประจําไวในธนาคาร รวมทั้งดอกผลที่จะมีขึ้นตอไป จนถึงวันถึงแกกรรม ให
แกธรรมทานมูลนิธิ ใหตั้งเปนกองทุนเกี่ยวกับการสาธารณกุศล ตามที่กรรมการของมูลนิธิ
จะไดปรึกษาตกลงกัน.
คณะกรรมการธรรมทานมูลนิธิ ปรึกษาตกลงกันวา จะใชเงินดอกผลรายนี้
ในการเผยแพรธรรม (ตามวัตถุประสงคขอ ๑ ของมูลนิธิ) โดยจัดพิมพเรื่องตาง ๆ
ที่ทานพุทธทาสไดแสดงไว ที่ยังขาดอยูใหมีครบถวน. โดยดําเนินการทํานองเดียวกับ
หนังสือชุด “ลัดพลีธรรมประคัลภอนุสรณ” ที่ไดทําอยูแลว.
หนั งสื อ ชุ ด “สุ ภี คล อ งการยิ ง อนุ ส รณ ” นี้ จะมี เรื่ อ งประเภทธรรม
บรรยายแกว งการศึก ษา เชน แนะแนวจริย ธรรม บรรยายในการอบรมครู,
ปาฐกถา, และธรรมบรรยายในการอบรมนิ สิตในมหาวิทยาลัยต าง ๆ , ปาฐกถา
แสดงที่โรงพยาบาลศิริราช, ฯลฯ. นํามารวบรวมไวเปนชุด เปนหมวดหมูใหครบถวน
สะดวกแกการศึกษาคนควา.
หนั งสื อชุ ดนี้ จั ดพิ มพ ขึ้ นอย างน อยครั้งละ ๑,๐๐๐ ฉบั บ ด วยกระดาษ
ปอนดครึ่งหนึ่งเย็บปกแข็ง มอบไวตามหองสมุดและสถานการศึกษา อีกครึ่งหนึ่ง
จําหนายราคายอมเยา ประมาณครึ่งหนึ่งของราคา เพื่อผูสนใจจะไดหาซื้อไปไว
เปน สว นตัว ทํ า ให แ พร ห ลายไปในบรรดาผู ศึ ก ษาธรรมะโดยตรง. รายได ในการ
จําหนายจะไดนํามา สมทบทุนไวสืบตอ ๆ ไป.
ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา
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สารบาญละเอี ย ดแห งเรื่ อ งพุ ท ธิก จริย ธรรม
--------------(๑) แนวสังเขปทั่วไป เกี่ยวกับจริยธรรม
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ธรรม ที่ควรเขาเกี่ยวของ หมายถึงเฉพาะที่จําเปนแกการดับทุกข …. …. …. ….๙
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อยาเขาใจเอาเองวา โลุกตตระนั้นอยูนอกฟาหิมพานต หรือเหนือเมฆบนฟา …. ๒๒
เรื่องที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา คือเรื่องอริยสัจจสี่ …. …. …. …. …. …. ๒๓
ตัวพรหมจรรย หรือตัวแทของศาสนา คือการปฏิบัติตามมรรคมีองคแปด …. …. ๒๔
ถาปญญาไมนําหนาแลว ศีล หรือสมาธิ ยอมเดินผิดทาง อยางเขารกเขาพง …. ๒๕
ถาเขาใจเรื่องอริยมรรค จะเห็นวาในนั้นมีทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา ๒๖
อยาเพอประมาทวา เราก็พรอมที่จะเขาถึงตัวแทแหงพุทธศาสนา …. …. …. ๒๗
ความรูที่เหมือนน้ําชาลนถวย หรือบาหอบฟาง จะเปนความรูชนิดทวมหัวเอาตัวไมรอด ๒๘
(๒) จริย ธรรมที่ ถูก ตอง ยอมมีเ พีย งแนวเดียว

เพราะจริยธรรมแทมีแนวเดียว จึงอาจเขาใจได และปฏิบัติถูกตอง …. …. …. ๒๙
จริยธรรม ทั้งโดยหลักวิชา และการปฏิบัติ คือมรรคมีองคแปด หรือพรหมจรรย
๓๐
ครั้งพุทธกาลในภาษาพูด ไมใชคําวา “ศาสนา” แตใชคําวา “พรหมจรรย” …. ๓๑
มรรค - ผล มิใชสิ่งเดียวกับมรรคมรองคแปดซึ่งเปนทางใหได มรรค – ผล …. ๓๒
องคที่หนึ่งแหงมรรค คือสัมมาทิฏฐิ หรือปญญา เปรียบไดเหมือนรุงอรุณ …. ๓๓
ถามีชีวิตอยูดวยปญญา สิ่งตางๆ จะเปนไปอยางถูกตองโดยอัตโนมัติ …. ๓๔
จริยธรรมมีหลักเดียว คือไมยึดมั่นถือมั่นที่ทําใหเห็นแกตัว ที่เปนศัตรูทําลายโลกทั้งหมด ๓๕
หนทางนี้ เปนทางสายเดียว เพื่อการเดินคนเดียว ไปสูจุดหมายอยางเดียว …. ๓๖
จิต หรือใจ หรือมโน เปนศูนยกลางของทุกสิ่ง รวมทั้งความยึดมั่นถือมั่น …. ๓๗
คําวาจิต = ผูกอ,ผูสราง; วิญญาณ = ผูรูแจง; มโน = ผูรูสึกหรือรูนอบนึก …. ๓๘
“ตัวเรา - ของเรา” ที่จิตกําลังรูนั้นเปนเพียงมายา มีจิตปรุงขึ้นเทานั้น …. …. ๓๙
เขาใจสิ่งเหลานี้ หรือพฤติกรรมของสิ่งเหลานี้แลว เขาใจธรรมะไดงายเปนวาเลน ๔๐
ความเห็นแกตน มีมูลมาจากความรูสึกวา “ตน”, ซึ่งเปนเพียงมายา …. …. ๔๑
ความเห็นแกตน เปนตนตอแหงปญหายุงยากทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกทั้งหมด …. ๔๒
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[๔]
ความเห็นแกตัว อาจแยกทางเดินเปนสองทาง ดีก็ได, ชั่วก็ได, …. …. …. …. ๔๓
ความเห็นแกตัว ตองควบคุมใหเปนไปในทางดียิ่งๆ ขึ้นไปๆ จนเหนือความเห็นแกตัว ๔๔
นาม คือใจ, รูป คือกาย, ตองรวมกันหรือไปดวยกัน, จึงเรียกรวมวา “นามรูป” ๔๕
กาย เรียกรูปขันธ; ใจนับเปนสี่, เรียก เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณขั้นธ ๔๖
รูปหยาบเปนธาตุสี่ที่เปนกาย, รูปแฝงหรือรูปละเอียดคือภาวะอาการที่กายแสดง ๔๗
นามรูป หรือขันธหา คือตัวการ หรือตนเหตุ ที่ทําใหโลกนี้มีปรากฏการใดๆก็ได
๔๘
เวทนาที่ปรากฎขณะที่ปราศจากสติสัปชัญญะ ยอมใหเกิดตัณหา, แลว “เรา” ก็เกิดขึ้น ๔๙
เมื่อมีความยึดถือวาเราเปนอะไร,นั้นคือการเกิดขึ้นแหงความทุกข(ที่คนธรรมดาไมเขาใจ)๕๐
สังคมเปนทุกขเพราะการเบียดเบียนมีมูลมาจากความหมายมั่นวา “เรา” เห็นแก “เรา” ๕๑
ตัวธรรมะอันประเสริฐ นั้น มุงหมายตรงที่ “หยุดอยูแค ผัสสะ” ไมปรุงเปนเวทนา ๕๒
“ถาผัสสะไมปรุงเปนเวทนา - ตัณหา - อุปาทาน หยุดไดแคกระทบความทุกขก็ไมมี” ๕๓
ถาผัสสะปรุงเปนเวทนาแลว จะรูสึกรอน ตอนนี้หวุดหวิดจะเกิด “ตัวกู” …. …. ๕๔
วิตกกลัดกลุมดวยตัวกู - ของกูนั้นนั่นแหละ เปนอาการของจิตวุน และเปนทุกข
๕๕
พอจิตวุนก็เทากับตกนรกทั้งเปน เพราะกลัดกลุมดวยความพอใจ, ไมพอใจ …. ๕๖
๕๗
จิตวาง คือ ไมปรุงแตงทํางานสนุกจัดเปน นิพพาน, วุน คือ ปรุงแตงก็เปนทุกข
จิตที่ตั้งไวผิด ยอมทําใดๆ เสียหาย ยิ่งกวามหาโจรจะทําอันตรายแกคนนั้น …. ๕๘
สิ่งทั้งหลาย ลวนแตมีเหตุ เกิดเพราะเหตุ ดับไปก็เพราะเหตุดับ, จึงยึดมั่นไมได
๕๙
ทําการใดๆ ตองทําดวย ความรูสึกผิดชอบ ชั่วดี ไมทําไปดวยความยึดมั่นถือมั่น
๖๐
หลักจริยธรรมที่ถูก มีแนวเดียว คือปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ เพื่อทําลายความเห็นแกตัว ๖๑
มุงศึกษาจริยธรรมแนวเดียวใหปฏิบัตได เราจะตั้งอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคล
๖๒
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(๓) อุปสรรค ศัตรู ความรวนเร และความพังทลาย ของจริยธรรม
เรามีหนาที่อันใด ตองทํากิจนั้นใหสมบูรณ …. …. …. …. …. …. …. …. ๖๓
ทําหนาที่ของความเปนอยางนั้นใหสมบูรณแลว ยอมเกิดกําไร …. …. …. ๖๔
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[๕]
ครูนําวิญญาณของศิษยใหสูงขึ้นได นับวาไดทําประโยชนชนิดที่ตีราคาไมไหว
๖๕
ภาวะแหงจริยธรรม ของคนในโลกนี้ เปลี่ยนแปลง รวนเรได เพราะมีอุปสรรค
๖๖
ภาพโฆษณาตางๆ ในปจจุบัน เปนมนตขลังสิ่งหนึ่งที่ดึงจูงเอาเด็กๆ ในโลกไป
๖๗
เรียนมากไมบรรลุ ก็เพราะคนเดี๋ยวนี้ “นั่งพับเพียบไมได” คือมีจิตไมพรอมที่จะรับ ๖๘
๖๙
ปศาจแหงความสุขทางเหนือหนัง ครอบงําจิตใจของบุคคลแลวยากที่จะถอนได
ครู มีหนาที่ยกวิญญาณของศิษยใหสูงขึ้น แตแลวก็มิไดทําหนาที่ใหสมบูรณ …. ….๗๐
วัด สมัยพุทธกาลชวยยกวิญญาณของสัตวใหสูงขึ้น แตสมัยนี้ไขวเขวไปเสีย …. ๗๑
ถารูจัก ภูต ผี ปศาจ แหงความสุขทางเนื้อหนังแลว จะรูจักศัตรูของจริยธรรมดีที่สุด ๗๒
บทเพลงและดนตรีในปจจุบันกลุมไปในรูปรุกเรากิเลส เปนสิ่งนากลัวมากที่สุด
๗๓
บทเพลงและดนตรีประเภทนี้ ไดกลายเปนเครื่องมือ ของภูต ผี ปศาจจูงไปสูหายนะ ๗๔
ชุดแตงกายสตรีใชแบบเยายวนขึ้นทุกที นี่ชวยพังทลายจริยธรรม …. …. …. ๗๕
วรรณกรรม, ศิลปกรรมไทยกําลังจะหมดตัว เพราะหลงตามเขา …. …. …. ๗๖
การที่เด็กเฮไปในทางพังทะลายของจริยธรรมนี้ เพราะผูใหญมีอิทธิพลจูงใจดวย …. ๗๗
ปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง หรือวัตถุนิยม ที่วานี้เอง นากลัวยิ่งกวาคอมมิวนิสต ๗๘
ทําไมเราจึงไมกลัว สิ่งที่นากลัวอันแทจริง คือ วัตถุนิยม …. …. …. …. …. ๗๙
ถาหลงบูชาความสุขทางเนื้อหนังกันแลว จะตองนําไปสู ความเห็นแกตัว …. ๘๐
ความเห็นแกตัวจัด ไมใชศัตรูเฉพาะจริยธรรม แตเปนอุปสรรคศัตรูทั่วไปหมด
๘๑
จะสอนเด็กใหรูจักกิเลส ตองใชสิ่งที่มีอยูจริง เกิดอยูจริง ในจิตใจของเขามาสอนเขา ๘๒
สิ่งที่มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ มันจูงใจใหเกิดขึ้นไดทั้งทางรายทางดี ๘๓
กิเลส อาจมีหลายชื่อ แตมันก็ไมมีอะไรมากไปกวา ๓ ประเภท คือโลภะ โทสะ โมหะ ๘๔
อุปกิเลส ๑๖ ขอ : อภิชฌา=โลภ โทสะ=คิดทําราย โกธะ=โกรธ อุปนาหะ=ผูกโกรธ ๘๕
อุปกิเลสพวกโมหะ คือ มักขะ = ลบหลูบุญคุณ ปลาสะ = ตีเสมอ …. …. ๘๖
อิสสา = ริษยา มัจฉริยะ = ตระหนี่ มายา = ไมตรง เปนอุปกิเลสประเภทโมหะ …. ๘๗
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[๖]
สาเถยยะ = โออวด ถัมภะ = หัวดื้อ สารัมภะ = บิดพริ้ว เปนพวกโมหะ …. ๘๘
มานะ=ถือตัว อติมานะ=ดูหมิ่นผูอื่น มทะ=มัวเมา ปมาทะ=เมาเต็มที่, เปนโมหะลึก ๘๙
สังโยชน ๑๐ ประการ คือสักกายทิฏฐิ = ความเห็นแกตัว วิจิกิจฉา = ความไมแนใจ ๙๐
สังโยชนสามอยาง ชุดแรก อันใครละไดแลว ก็เปนพระโสดาบัน …. …. …. ๙๑
สังโยชนที่ ๕-๖-๗-๘ คือ:-กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ …. …. ๙๒
สังโยชนขอที่ ๙-๑๐ คือ:-อุทธัจจะ อวิชา …. …. …. …. …. …. …. …. ๙๓
ถารูความหมายของสังโยชนตางๆ อาจจะดัดแปลงมาใช แกไขเด็กไดโดยไมยาก ๙๔
อยาไดคิดวามีธรรมะขอไหน อยูสูงเหลือวิสัย ที่จะนํามาอธิบายแกเด็กได …. …. ๙๕
ขอใหสนใจ ในเรื่องที่เรียกวา กิเลส,ไมมีอะไรจะเปนอันตรายยิ่งไปกวากิเลส
๙๖
(๔) มหรสพทางวิญญาณ เพื่อจริยธรรม
พุทธศาสนาเราก็มีวันพระเปนวันสงบใจ ซึ่งมีความหมายตรงกับคําวา holiday
๙๗
มหรสพในทางวิญญาณนี้ เปนการบันเทิงในทางธรรม เปนไปเพื่อกาวหนาในทางจิตใจ ๙๘
ถามีสติปญญาเพียงพอ ที่จะสรางมหรสพในทางวิญญาณไดแลว จะกลับราย กลายเปนดี ๙๙
จิตใจอิ่มเอิบดวยธรรมะนั้น ทําใหรางกายผองใส …. …. …. …. …. …. ๑๐๐
เราอาจจะดัดแปลง ศิลปกรรม วรรณรรม ไปในรูปใหความบันเทิง ในทางธรรมะได ๑๐๑
“จอมปลวกจอมหนึ่ง กลางคืนอัดควัน กลางวันเปนไฟ” คือกายนี้มีภาระกังวลมาก ๑๐๒
ถาจิตวุนทั้งวันทั้งคืน ก็เปรียบเหมือนวาเขาเปนคนไมมีวันพระเลย …. …. ๑๐๓
เขาเยาะคนวิชาลนวา“ตองเอาเหล็กมาตีเปนเข็มขัด คาดทองไวเพราะกลัวทองจะแตก”๑๐๔
เพชร ที่หาไดจากโคลนในถิ่นสลัม เปนเรื่องทํานองดอกบัวเกิดจากแหลงโคลนตม ๑๐๕
เรื่องเกี่ยวกับทานกูโด นักบวชนิกายเซ็น, เปนอาจารยของพระจักรพรรดิญี่ปุน
๑๐๖
ทุกอยาง เปลี่ยนแปลงเรื่อย เปนกระแสน้ําไหลเชี่ยวทีเดียว อยามัวประมาทชาอยู ๑๐๗
“ใหซึ่งตน” หมายความวา ยกตนใหแกกิเลส หรือธรรมชาติฝายต่ํา …. …. ๑๐๘
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[๗]
นิทานเรื่อง “อยางนั้นหรือ” สามคําเทานี้ไมกอเรื่องโกลาหลและรูภาวะ “วาง”
๑๐๙
“การไมถูกนินทาไมมีในโลก” เปนพระพุทธภาษิตเตือนมิใหหวั่นไหวตออารมณเกินไป ๑๑๐
นิทานเรื่อง “ความเชื่อฟง” เกี่ยวกับธยานาจารยชื่อ เบงกะอีผูมีปญญาไว
๑๑๑
นิทานเรื่อง “ถาจะรักก็จงรักอยางเปดเผย” เปรียบวาถากลาจริงตองไมมีความลับ ๑๑๒
ครูดีเปนผูที่ปฏิญาณตัวอยางไรแลว จะตองทําอยางนั้น ไมมีความลับที่ปกปดไว
๑๑๓
นิทานเรื่อง “ชางไมเมตตาเสียเลย” แสดงถึงยิ่งแกยิ่งหนังเหนียว คือยึดมั่นไมคลาย ๑๑๔
นิทานเรื่อง “เปนพระพุทธเจาองคหนึ่ง” เปนโวหารใหคิดในมุมกลับ …. …. ๑๑๕
คําสอนที่ถูกตองยอมมีแนวเดียวกัน,ดังมีนทิ านเรื่อง “ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว” ๑๑๖
เนื้อหาธรรมะของทุกศาสนา ไมมีพุทธ คริสเตียน เซ็น เถรวาท ฯลฯ …. …. ๑๑๗
นิทานเรื่อง “ยิ่งใหเร็วนั้นแหละจะยิ่งชา” เตือนสติมิใหใจเร็วใจรอน …. …. ๑๑๘
ศิษยยังเรงรอน,อาจารยก็บอกวา ตองใชเวลานานออกไปทุกที, เปนวิธีแกใจรอน ๑๑๙
ทําอะไรยึดมั่นถือมั่นตัวตนจะดีจะเดน ไมมีผลดีเลย เพราะจิตวุนขาดปญญา …. ๑๒๐
จิตที่เปนสมาธิ กับสติปญญา ขณะนั้นไมมี ตัวกู-ของกู เปนจิตเดิมแทเขมแข็ง …. ๑๒๑
อยาทําดวยจิตที่สั่นระรัว ดวยตัวกู-ของกู,เพราะยิ่งจะใหเร็วกลับจะชาที่สุด …. ๑๒๒
นิทานเรื่อง “เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก” เปนวิธีศึกษาแบบเซ็นทดลองปญญา …. ๑๒๓
การที่หุบปากนิ่ง นี่แหละคือธรรม,คนรูไมพูด คนที่พูดนั้นไมใชคนรู …. …. ๑๒๔
เมื่อเขาถึงธรรมะจริงแลว มันเปนเรื่องที่จะตองหุบปาก …. …. …. …. …. ๑๒๕
ตัวนิทานนั้นเหมือนกับเปลือก ที่จะรักษาเนื้อไว …. …. …. …. …. …. ๑๒๖
นิยายเหลานี้ เขามุงหมายจะใหเปนภาชนะ รับรองธรรมะใหคงอยู ไมสูญไปงาย ๑๒๗
ถาประชาชนหันหลังใหวันพระ มันก็จะเปนการลมละลาย ทางวิญญาณ จนหมดสิ้น ๑๒๘
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(๕) จุดหมายปลายทาง ของ จริยธรรม
เครื่องมือของการสั่งสอนจริยธรรม คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ …. …. …. ๑๒๙
อุปสรรคศัตรู ความรวนเร พังทะลายของจริยธรรม อยูที่กิเลสอยางเดียว …. ๑๓๐
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[๘]
คําวา “กิเลส” ตามตัวหนังสือ คือสิ่งที่ทําใหเศราหมอง …. …. …. …. …. ๑๓๑
ศึกษารายละเอียดของกิเลส จนเขาใจ จึงจะสามารถแกปญหาทางจริยธรรมได
๑๓๒
อุปทาน ก็คือ กิเลส นั่นเอง เปนความยึดมั่นดวยจิตใจ มี ๔ อยาง …. …. ๑๓๓
อุปทานที่ หนึ่ง คือยึดมั่นถือมั่นดวยความใครในสิ่งที่เรียกวากาม (ของรัก) …. ๑๓๔
อุปทานที่ สอง คือยึดมั่นถือมั่น ในความคิดเห็น ตลอดถึง มีความเชื่อที่ผิด …. ๑๓๕
อุปทานที่ สาม คือยึดมั่นถือมั่น อยูดวยความงมงาย ในสิ่งที่ทํามาอยางเคยชิน …. ๑๓๖
อุปทานที่ สี่ คือยึดมั่นถือมั่น อยูดวยความรูสึกวา เปนตัวเรา ของเรา …. ๑๓๗
อุปทานทั้ง ๔ นี้ มีอยูในชีวิตประจําวัน ถาเราเขาใจเรื่องนี้จะแกปญหาไดมาก …. ๑๓๘
อาสวะ แปลวา สิ่งหมักดอง มีอยู ๔ : ทิฏฐิ ภาวะ กามะ อวิชชา …. …. …. ๑๓๙
อาสวะที่ทวมทับวัญญาณอยูเสมอ เรียกวา โอฆะ มีชื่ออยางเดียวกับอาสวะ …. ๑๔๐
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เปนไปไดตามธรรมชาติ โดยกฏเกณฑของตัวเองไมมีใครบันดาล ๑๔๑
ปฏิจจสมุปบาทหมายถึงอาการที่อาศัยกันแลวเกิดขึ้น, อาศัยกันแลวเกิดขึ้น, …. ๑๔๒
นามรูปมีอยู ฯ อายตนะภายในมีอยู, เปนเหตุใหมีผัสสะกระทบกับอายตนะ ภายนอก ๑๔๓
“ชาติ” ความเกิด หมายถึงเกิดทางวิญญาณ ไมใชคลอดจากทองแม …. …. ๑๔๔
ความรูสึกยึดมั่นวาตัวตนเกิดขึ้น เรียกวา “ชาติ”พอความรูสึกนี้ดับลง ก็คือตายไป ๑๔๕
เรามีชาติ เมื่อไร เปนมีทุกขเมื่อมั้น, ไมมีชาติ ก็ไมมีทุกข …. …. …. …. ๑๔๖
อยาปรุงเปนความอยาก คือฝกจิตใหหยุดแคผัสสะ ไมปรุงเปนเวทนา เพื่อไมเปนทุกข ๑๔๗
ภวังคจิต คือลักษณะจิตที่สงบนิ่งอยูในตัว เปรียบเหมือน แมงมุม อยูกับรังทีแรก ๑๔๘
ถามีภาวนาที่อบรมดีแลวยอมควบคุมไมให ผัสสะปรุงเปนเวทนาได …. …. ๑๔๙
จะตัดสังสารวัฏฏ ตองตัดตรงที่ ไมใหผัสสะปรุงเปนเวทนา, เวทนาปรุงเปนตัณหา ๑๕๐
หัวใจของพระพุทธศาสนา ที่เราจะตองเขาใจ เพื่อดับทุกข คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท ๑๕๑
เพราะมีอวิชชา ที่ทําใหดื้อ สิ่งที่เรียกวา ผี คือกิเลส จึงมารังแก …. …. …. ๑๕๒
ผี เกิดขึ้นในโลก เพราะมีคนหัวดื้อ, ดังตัวอยางนิทานเรื่อง “ยายหัวดื้อกับตา” ๑๕๓

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadassa.in.th

[๙]
เด็กหลงในอารมณ ดื้อดึงตอบิดามารดา ครู อาจารย ก็แปลวา ผีไดเกิดขึ้นในโลก
“วางจากกิเลส และทุกข” คือ วางจากความยึดมั่นถือมั่น วาตัวกู - ของกู
ที่วา “วาง” มีหลายระดับ : วางไดตามธรรมชาติเอง,วางขณะทําสมาธิ,วางดวยสติ
จิตวาง คือวางจาก ความรูสึกที่เปนตัวตน - ของตน ไมใชวางทางวัตถุ ….
ถาจิตวางการงานเปนสุข, ถาจิตวุน การงานเปนทุกข …. …. …. …. ….
ถาจิตวางแลว ทุกอยางเปนสนุกไปหมด, ถาจิตวุน ทุกอยางเปนทุกขไปหมด ….
ในกรณีนักเรียนจะสอบไล ก็ตองมีจิตวางจากตัวกู - ของกู มีแตปญญา และสมาธิ
ความมุงหมายของศิลปบริสุทธิ์ คือ ตองพรากจิตของผูเห็นศิลปะ ออกจากความวุน
ดนตรีบริสุทธิ์ก็สามารถดึงดูดจิตใจ ใหวางจาก ตัวกู - ของกู ไดเหมือนกัน
เพลงไทยสากลสงเสริมใหเกิดตัวกู-ของกูใหเรารอนมึนเมา ขนาดชอบใหวิทยุเกี้ยว
วรรณคดีไพเราะ อยางบริสุทธิ์แลว ควรตองหยุดความรูสึกเดือดพลาน ของตัวกูลงได
ไมตองหัวเราะ ไมตองรองไห นั้นแหละ คือจิตวางไมกระวนกระวาย, เยือกเย็น
พระพุทธเจาตรัสวา “มหาวิทยาลัยทั้งโรง อยูในรางกายนี้” นี้เปนเรื่องศึกษาทางใจ
ตกเปนทาสทางวัตถุเสียหมดแลว ก็ไมมีทางเอาชนะความทุกขไดเลย …. ….
ความวางนี้ เปนจุดหมายปลายทางของ จริยธรรม เพื่อทุกคนอยูอยางสงบ ….

๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
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(๖) ตัวแทของ จริยธรรม

“มรรค เปนตัวแทของจริยธรรมนี้” เพราะเปนวิธีปฏิบัติ เพื่อความดับทุกข ….
มรรค เปนเครื่องมือหรือจริยธรรม, เปนทั้งหมดของการปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนา
มรรค หรือ ทาง ในที่นี้หมายถึงการเดินของวิญญาณ หรือทางจิตใจ …. ….
ในหัวใจของครูนี้ ถาผาออกดูได ก็ตองเห็น เมตตา กับ ปญญา นอนเคียงกันอยู
การศึกษาสิ่งใดโดยไมเบื่อ ตองทําใจใหผูกพัน เหมือนหลงพระไตรปฎกเปนนางฟา
สมรสกับนางสาวสุญญตา, คือภาวะของจิตที่วางจากกิเลส มีลักษณะสะอาดสวางสงบ

๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
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ธรรมะเปนทั้งอาหาร,ยาแกโรค,เครื่องนุงหม,ที่อยูอาศัย,และชีวิต ในทางวิญญาณ ๑๗๕
ธรรมะสูงสุด คือ สุญญตา-ความวาง ควรจะเปนสิ่งที่สนใจ เพราะแกปญหาตางๆได ๑๗๖
เปนผูมีจิต มีวิญญาณ อยูเหนือโชค, โชคชะตาไมอาจบันดาลอะไรได …. …. …. ๑๗๗
มรรคมีองคแปด นี้คือ พรหมจรรย คือตัวปฏิบัติพระศาสนา …. …. …. …. ๑๗๘
“ทาง” มันมีอยูแลว เมื่อใครไมเดินจะโทษทางใครไมได, ตองโทษคนที่ไมเดิน …. ๑๗๙
การที่เราจะมีการศึกษาดี ฯลฯ ตองมีครูดี มีวิธีการสอนที่ดี สิ่งแวดลอมดี …. ๑๘๐
การมีมิตรดี หรือกัลยณมิตร เปนความสําเร็จของมนุษยเรา ตั้ง ๕๐ เปอรเซ็นต ๑๘๑
ทางทุกแบบมีจุดยอดเปนนิพพาน หรือไกวัลย หรือเปนอะไรก็ได แลวแตจะบัญญัติ ๑๘๒
นิพพานในพุทธศาสนาไมเปนอัตตา, ไมเปนไกวัลยถาวร แตหมายถึงเปนสุญญตา ๑๘๓
อริยมรรค แปลวามรรค ที่เปนอริยะ คือประเสริฐเปนทางเดียวประกอบดวยองคแปด ๑๘๔
มรรค หรือทางในพุทธศาสนานี้ใชไดกวาง, เรื่องทางโลกก็ใชได ทางธรรมก็ใชได ๑๘๕
มรรค มี ๒ ประเภท โลกิยมรรค=ทางสูโลกิยสุข โลกุตตรมรรค=ทางสูภาวะเหนือโลก ๑๘๖
มรรคทุกองคถาปฏิบัติอยางโลกก็เปนโลกิยะ,ถาปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานก็เปนโลกุตตระ ๑๘๗
อยาไปเขาใจวา ทําดีไมไดผลดี ฯลฯ ที่ถูกทําดีนั้นดีเสร็จแลว …. …. …. ๑๘๘
โลกิยสัมมาทิฏฐิ มีแตจะทําคนใหดี และทําคนใหขยัน ในทางทําความดี …. ๑๘๙
โลกุตรรสัมมาทิฏฐินั้นมีความรูเรื่องกรรมที่สาม คือเหนือชั่วเหนือดี, รูความจริงแท ๑๙๐
โลกุตตรมรรคทุกองคนี้ มุงหมายเพื่อการบรรลุ มรรค ผล นิพพานโดยตรง …. ๑๙๑
กาเมสุ มิจฉาจารา นี้แปลวา ประพฤติผิด ในของรักของใครทั้งหลาย …. …. ๑๙๒
ศีลแบบโลกียะยังตองอาศัยเจตนา ศีลแบบโลกุตตระไมลวงศีลเลยเพราะเขาใจสุญญตา ๑๙๓
อริยกันตศีล เปนโลกุตตรศีลที่เปนรากฐาน ของการบรรลุ มรรค ผล อยางแทจริง ๑๙๔
เปนครูตามอุดมคติ ตองปฏิบัตอยางเดียวกับพระอริยสาวก ซึ่งมีอาชีพเปนเจาหนี้ ๑๙๕
เพียรชอบและมีสัมมาสติ ไมประมาทแลวนับวาปฏิบัตอยูในแนวอริยมรรค …. …. ๑๙๖
สมาธิที่แทจริง ตรงกับคําวา active คือจิตไว บริสุทธิ์ และตั้งมั่น ….. ….
๑๙๗
ทางเดินไปสูนิพพานนี้ ตองมีหลักการถูกตองครบทั้งแปดองค รวมเปนทางเดียว …. ๑๙๘

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadassa.in.th

[๑๑]
ใครเข็นตัวเองไปในรองรอยของอริยมรรคไดแลว งายที่จะไหลสูกระแสดับทุกข
เดินทางอริยมรรคนี้ เหมือนกับการตั้งตนที่ จุดสูงสุด ของสะพานโคง ลงสูที่ลาด
“ถาเปนอยูโดยวิธีที่ถูกตองแลว โลกจะไมวางจากพระอรหันต” …. …. ….
ทาง “อริมรรค” นั้น พอกระทบผัสสะหยุดใหไดแลว วกมาเสียทางสติปญญา …..
“ทางใหญ อยาพึงจร” คืออยาปลอยกระแสจิตไหลไปตามทางใหญ คือกิเลส ….
เดินใหถูกทางคือไมออกนอกแนวของอริยมรรค แมไมถึงนิพพานทันที ก็อยูในแนว
มรรค ผล นิพพาน มีไวสําหรับคนที่ดวงจิตตกน้ําลึกบาง ตื้นบาง …. …. ….
ตองมีอริยมรรคมีองคแปด เปนหลักสําหรับเดินจึงจะกําจัดความเห็นแกตัวได ….
ใหสัมมาทิฏฐิ หรือปญญา นี้นําอยูขางหนา แลวสัมมาสมาธิเปนกําลังอยูเบื้องหลัง
การศึกษาทั้ง ๔ เมื่อกลมกลืนกันเปนสมังคีก็เกิดประโยชน เหมือนกับอริยมรรคฯ
จริยธรรมของเราตรงกับคําวา มรรค ควรเอามาใชในชีวิตประจําวัน …. ….

๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
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จริยธรรม มีแนวเดียวสําหรับบุคคลทั่วไป ปฏิบัติเพื่อทําลายความเห็นแกตัว …. ๒๑๐
วิธีที่จะใชอริยมรรคมีองคแปดในชีวิตประจําวันตองตั้งใจปฏิบัติทุกกโอกาส …. ๒๑๑
ชีวิต คืออะไร ตองศึกษาใหรูจักทั้งทางวัตถุและทางธรรม …. …. …. …. ๒๑๒
ชีวิต ในแงของธรรมะตองรูวา, มันเนื่องมาจากอะไร? เพื่ออะไร? …. …. …. ๒๑๓
จะหยุดไดโดยวิธีใด? เราจะตองมีความรูชนิดที่จําเปนแกชีวิต จึงจะหยุดได …. ๒๑๔
ไมใหมีความเห็นแกตัวเกิดขึ้นมา นั้นคือ พื้นฐานทั่วไปของธรรมะที่จะใชกับชีวิต …. ๒๑๕
อยากจะใหทุกคน คิดปญหาที่วา เกิดมาทําไม? เพื่อปฏบัติใหถูกตองแกชีวิต …. ๒๑๖
ไมไดมีใครเปนอยู ตายไป เกิดใหม เพราะมีแตความเปนไปตามธรรมชาติ …. ๒๑๗
เราเกิดมาเพื่อเอาชนะความทุกข, อยูเหนือความทุกข, ไมแพมัน, อยาใชคําวาหนีทุกข ๒๑๘
ความทุกขที่เกิดจาก ความเห็นแกตัว เปนตัวกู - ของกูนี้ จะใชวัตถุแกไมได …. ๒๑๙
ปญหายุงยากในชีวิตประจําวัน ลวนแตเนื่องมาจากวัตถุทั้งนั้น …. …. …. ๒๒๐

www.buddhadassa.in.th

[๑๒]
ความไมมีทุกขเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได ในเมื่อไมหลงวัตถุนิยม …. …. ๒๒๑
เปนมโนนิยมแลว ก็แสวงหาความสุข จากความเปนอิสระ เหนือวัตถุ แลวไมมีทุกข ๒๒๒
สิ่งที่พวกเราทุกคนกําลังขาดอยูอยางยิ่ง ก็คือ ความมีนิพพานเปนอารมณตลอดเวลา ๒๒๓
เพราะมีวัตถุเปนอารมณ มันจึงยุงยากไปทั้งหมด ทั้งสวนบุคคล สวนสังคม …. ๒๒๔
ถาใชไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปญญา ในชีวิตประจําวันแลว ปญหายุงยากจะเบาลง ๒๒๕
ถาเราควบคุมใจเรา อยูในอํานาจ และใชมันไดตามตองการแลว เรียกกวาสมาธิทั้งนั้น ๒๒๖
ตัวปญญา ในพุทธศาสนานั้นคือตองเขาใจทุกสิ่งที่เราเกี่ยวของอยางถูกตอง …. ๒๒๗
ศีล : มีความประพฤติดี, มีปญญาคือเขาใจถูกตอง สมาธิ บังคับใจไดตามตองการ ๒๒๘
จงรูจักแยกวา ปญหาที่เกิดขึ้น เปนเรื่องของกฏหมาย วินัย หรือวา ธรรมะ …. ๒๒๙
ตองสํานึอยูเสมอวาถาไมเปนไปเพื่อกิเลส นั้นแหละ จึงจะเอียงมาในฝายถูก …. ๒๓๐
เราควรตัดสินใจใชระบบจริยธรรมเกาของเรา ที่เปนไปตามธรรมชาติ คือพุทธศาสนา ๒๓๑
โดยพื้นฐานแลว จริยธรรมมีแนวเดียว พระพุทธเจาตรัสวา กรรมเปนเครื่องแบง ๒๓๒
การกระทําของมนุษยน้ันเอง ไดจําแนกมนุษยใหเปนชั้นวรรณะ …. …. …. ๒๓๓
ความไมยึดมั่นตัวตน หรือไมเห็นแกตัว เปนแนวเดียว ที่อาจเอามายอยใชใหเหมาะ ๒๓๔
ผูที่รูธรรมในเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น ดีแลว ไมมีอะไรที่จะใหความตายกระทบ ….. ๒๓๕
ถาเรามีธรรมะตามวิธีที่ถูกตอง ของพระพุทธเจาแลว ในโลกนี้จะไมมีความทุกข ๒๓๖
ควบคุมตัวเราได จะมองเห็นสิ่งตางๆ อยางถูกตอง เพราะจิตวางแลว สติปญญามี ๒๓๗
พระพุทธเจาตรัสวา “บุคคลลวงพนความทุกขทั้งปวงได ดวยสัมมาทิฏฐิ” …. ๒๓๘
ความสันโดษนี้ ถูกเขาใจผิดมานานแลววา เปนสิ่งที่ทําใหทอถอยบาง ฯลฯ …. ๒๓๙
ความสันโดษนี้ แปลวา contentment, คือยินดีดวยสิ่งที่มีอยู หรืออิ่มใจที่งานเสร็จ ๒๔๐
๒๔๑
สันโดษที่แทของพระพุทธเจา เปมิตรแกมนุษยอยางยิ่ง เพราะชวยใหจิตใจเบา
ความสันโดษเปนความสดชื่น ที่หลอเลี้ยงจิตใจใหสดชื่น หลอเลี้ยงโลกใหสดชื่น ๒๔๒
เขาใจสันโดษถูกตอง จะมีอานิสงสถึงกับไมทําความชั่ว ไมเปนบา งานสําเร็จเปนสุข ๒๔๓
ความมีจิตวาง จากตัวกู - ของกู เปนธรรมะที่แกปญหาไดหมด …. …. …. ๒๔๔
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[๑๓]
อยาไปเพงที่ขอปลีกยอยของแตละศาสนา เพงที่ตัวแทเถิด มุงทําลายตัวกู-ของกู
เรื่องที่นํามาบรรยายนี้เปนอยางกรุยทางให อาจจะเอาไปเรียนเองได ….

๒๔๕
๒๔๖

(๘) จริยธรรมประเภทเครื่องมือ
พึงสนใจศึกษา จริยธรรมสวนที่เปนเครื่องมือปฏิบัตธรรมตอไป …. …. …. ๒๔๗
ชื่อวาเครื่องมือถาไมถูกนํามาใช ในฐานะเปนเครื่องมือแลว มันก็ไมมีคาอะไร
๒๔๘
ธรรมะตองใชถูกตอง ในฐานะเปนเครื่องมือเสมอไป มิฉะนั้นเปนอันตราย …. ๒๔๙
โลกนี้หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกที ตามความกาวหนาของคนในโลก จึงตองมีธรรมะ …. ๒๕๐
ธรรมะ หรือจริยธรรมนั้น เปนเครื่องมือวิเศษ ที่จะควบคุมวัตถุ ซึ่งจะเปนพิษขึ้นมา ๒๕๑
โลกเราประสปวิกฤตกาลถาวรอยูเรื่อย เพราะวาเราไมใชศาสนาควบคุมชีวิต
๒๕๒
ดูความหมายของสิ่งทั้ง ๔ : พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา ใหเขาใจ ๒๕๓
สิ่งที่เราเรียกวา เครื่องมือโดยแทจริงและถึงที่สุดนั้น เอาไปใชเพื่อตอสูไมใหมีทุกข ๒๕๔
นิทานเรื่องพระเจาสรางโลกมีเนื้อเรื่องเปรียบเทียบใหเห็นฤทธิ์ของอวิชชา …. ….๒๕๕
เกิดเปนคน เพื่อทําใหโลกนี้มีคา มีประโยชน และมีความงดงาม นาดู …. …. ๒๕๖
นิทานนี้ชี้ใหเห็นความตะกละของมนุษยอยางไมรูจักพอสักที …. …. …. ๒๕๗
ความไมพอใจของคนมีลักษณะ ที่เหมือนกับ วัวลากไถอยูกลางนา …. …. ๒๕๘
๒๕๙
หัดเลาธรรมะใหเด็กฟงได การเรียนจริยธรรมจะสนุกสนานมาก
ความหลงดั้งเดิมที่ไปเห็น กงจักรเปนดอกบัว เปนความโงที่ตองใชปญญาทําลายเสีย ๒๖๐
ธรรมะนี้แหละเปนเครื่องมือในชีวิตประจําวันทั้งทางรางกายและจิตใจ …. …. …. ๒๖๑
ธรรมประเภทเครื่องมือวิธีใชเหมือนพุทธิศึกษาสงใหมีจริยศึกษาดี, จริยศึกษาดีสง ฯลฯ ๒๖๒
ไมตองหัวเราะ ไมตองรองไห ไมมีอะไรกวนใจ นั้นแหละนิพพาน …. …. ๒๖๓
บุคคลที่ รูจักอาย รูจักกลัว นี้ ไมกลาทําอะไรผิด …. …. …. …. …. …. ๒๖๔
พอกพูนนิสัยแหงหิริโอตัปปะไดแลว สิ่งตางๆ ที่เนื่องดวยจริยธรรมจะงายไปหมด ๒๖๕
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[๑๔]
ควรรูจักกลัวและละอายวา กิเลสเปนเหตุใหเกิดทุกข ทุกขเกิดจาก กิเลส, ซึ่งเนื่องกัน ๒๖๖
คิดดูเสียกอนใหเห็นชัดวา ถากระทําตามนั้น มันดับทุกขไดจริง แลวจึงเชื่อ …. ๒๖๗
พอแมคุมครอง ยังไมเทาประพฤติตัวดี คุมครองเราเองโดยสติสัมปชัญญะ …. ๒๖๘
สติทําหนาที่สํารวมอินทรียน้ี จะกั้นกระแสแหงความทุกขใหหยุดไดขณะมีการกระทบ ๒๖๙
ธรรมะประเภทเครื่องมือ สําหรับละสิ่งที่ตองการละ ไดแกฆราวาสธรรม …. …. ๒๗๐
จงบังคับตัวเองอยางฉลาด เหมือนควาญชางที่ฉลาด ถือขอบังคับชางที่ตกมัน
๒๗๑
จะตองสอนนักเรียนใหรูจัก อดกลั้น อดทน รอได คอยได ซึ่งทําไดโดยหัดบังคับตน ๒๗๒
ใชสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ชวยกันทํางานแลว ยอมละอะไรไดทั้งนั้น …. …. ๒๗๓
ขันติที่แทจริงก็คือ ทนตอความยั่วยวนของกิเลสใหได แมกิเลสจะบีบคั้นจิตใจ …. ๒๗๔
ธรรมะที่เปนเครื่องมือสะสม คือความเพียร ๔, ไมทําชั่ว ละชั่ว ทําดี รักษาความดี ๒๗๕
ธรรมะที่เปนเครื่องมือ ในฐานะเปนกําลัง คือศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปญญา ๒๗๖-๒๗๗
ธรรมะที่เปนเครื่องมือในการตอสู คือใชอุดมคติวา:ปรารถนาความถูกตอง, ยุติธรรม ๒๗๘
มีอุดมคติ ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น อยางนี้เปนความดีในพุทธศาสนา ๒๗๙
ทําดี ดีเสร็จแลว, เปนคนดีตั้งแตเมื่อทําดีเสร็จแลว …. …. …. …. …. …. ๒๘๐
อยาเอาความชั่วไปชนะคนชั่ว, อยาดาตอบเลย นั้นแหละคือ ความดีที่ชนะความชั่ว ๒๘๑
ธรรมะเปนเครื่องมือใหเกิดความสําเร็จ, พอดี ไดแกธรรมของสัตบุรุษ ๗ อยาง ๒๘๒“
ธรรมะประเภทเปนเครื่องมือ เปนอุดมคติรากฐาน คือสิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นฯ ๒๘๓
ธรรมะประเภทเครื่องมือสูงสุด คือความรูจริงในขั้นปรมัตถวา อะไรเปนอะไร …. ๒๘๔
รับทํา “ตนกิเลส” ใหกลายเปน “ตนธรรมะ” เสีย ก็จะเปนที่พึ่งแกตน …. …. ๒๘๕
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(๙) การธํารงรักษา และเผยแพร จริยธรรม
ทบทวนความเบื้องตน ที่บรรยายมาแลว …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๘๖
มีความเขาใจผิดบางประการ ที่รูสึกวา “วางจากตัวตนแลวไมตองเคารพใคร” ๒๘๗-๒๘๘
ควรมีปญญาพอที่จะรูวา อะไรเปนเรื่องสมมุติ ฯลฯ และอะไรเปนความจริง …. ๒๘๙
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[๑๕]
อยาทําอะไรดวยความยึดมั่น เปนตัวกู-ของกู ดวยกิเลส ตัณหา แตทําดวยสติปญญา ๒๙๐
ใหรวมใจความสําคัญอยูที่ ความไมเห็นแกตัวไวเรื่อย ยอมมีสติปญญาอยูตลอดเวลา ๒๙๑
ใหมีการปฏิบัติจริยธรรม หรือปฏิบัติศาสนา อยูที่เนื้อตัว ที่จิตใจของบุคคลนั้นเอง ๒๙๒
การสืบอายุพระศาสนาก็คือ บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ไดผลจริง สอนตอไปจริง ๒๙๓
“รดน้ําพรวนดินลงไป ที่ตนโพธิ์ของโลก” ก็คือศึกษา และปฏิบัติธรรม ใหสมบูรณ ๒๙๔
องคของดํารงจริยธรรมไวในโลกมี ๓ คือ ครูดี, สอนดี ชวยเหลือดี …. …. ๒๙๕
๒๙๖
ประพฤติธรรมทุจริต ไดแก แกตัวใหแกตนเอง เพื่อไดทําตามอํานาจของกิเลส
“การใหธรรม ชนะการใหทั้งปวง” ตองบริจาคความเห็นแกตัวดวย แลวจึงใหธรรม ๒๙๗
ดวยการรับรูวา เขาทําดี นี้ก็เรียกวา ชวยเขาเหมือนกัน …. …. …. ….. …. ๒๙๘
ใหทุกคนหันหนาเขาหาธรรมะ ปฏิบัติตนเองถูกตอง ไมใชทําไปโดยเห็นแกครูผูสอน ๒๙๙
ครูดีมีการเสียสละจริงๆ ชวยผูอื่น จึงชื่อวา เปนการธํารงรักษา จริยธรรม …. …. ๓๐๐
ในการเผยแพรธรรมะ ตองทําใหเขารูปกันคือ : การสอน การทําตัวอยางใหดู
๓๐๑
“การมีความสุขใหเขาดู” นี้เปนการสอนโดยไมตองบังคับ เขาทนไมไดตองทําตามเอง ๓๐๒
การสอนดวยปาก มีราคาสองไพ, มีความสุจใหดู มีราคาเทากับทองชั่งหนึ่ง
๓๐๓
จะตองมีวิธีชี้ใหเขาเห็น ขณะที่เขามีธรรมะ หรือไมมีธรรมะ ดวยอุบายอันแยบคาย ๓๐๔
ควรจะมีหลักใหแนนอนวา เด็กชั้นไหน จะสอนธรรมะขอไหน กี่ขอ, มากนักไมไดผล ๓๐๕
ครูตองมีความรูที่ถูกตอง และสอนดวยของจริง เพื่อเด็กรับความรูไปอยางถูกตอง ๓๐๗
ครูตองตั้งตัวเองใหอยูในรูปที่สมควรกอน แลวจึงสอนคนอื่น ไมใชทําไปงายๆ
๓๐๘
๓๐๙
อยาไดเขาใจวา ธรรมสูงเกินไป เอามาสอนทําไม, แทจริงธรรมะทุกขอมีคุณ
ปญหาที่วา เกิดมาทําไม, อะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได, นี้หัดใหเด็กคิดคนกัน ๓๑๐
ตองมีอุบายใหเด็กรูจักสังเกตวา รัก เกลียด โมโห กลัว เศรา ฯลฯ เกิดไดอยางไร ๓๑๑
ไมควรรังเกียจภาษาบาลี เพราะภาษานี้ปนอยูแลวในภาษาไทยทั่วไป …. ๓๑๒
๓๑๓
การทําใหดู กอใหเกิดความเชื่อ ความเลื่อมใส ความสนใจอยางยิ่ง ….
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[๑๖]
สิ่งชั่วรายที่ตําตาอยูเสมอนั้น มีอิทธิพลที่จะพายุวชนไปสูความรวนเรทางจริยธรรม ๓๑๔
เมื่อไมรูจักตัวของตัวเอง ไมรูจักตัดสินสิ่งควรไมควร ก็ไปทําผิดตามเขาหมด
๓๑๕
ควรจะสอนดวยการแสดงใหดู อยูที่เนื้อที่ตัวของครูเด็กยอมสนใจทําตาม …. ๓๑๖
พระพุทธเจาไมไดตรัสวาเอาผาเหลืองมาคลุมแลวเปนสมณะแตเปนสมณะเพราะความสงบ๓๑๗
เมื่อไดเห็นบุคคลที่บฏิบัติใหดู จึงจะเกิดความสมัครใจปฏิบัติตามไปเอง …. ๓๑๘
การดําเนินการตางๆ ลวนแตจะตองมีแผนการ ที่เรียกวาอุบาย หรือกุศโลบายเสมอ ๓๑๙
เมื่อไดฟงธรรมะจากใคร ควรบูชาคุณคนนั้นบาง …. …. …. …. …. …. ๓๒๐
อุบายในการเผยแผจริยธรรม อาจทําได ๓ วิธี : ทําใหดู, มีสุขใหดู, มีอุบายกลับใจ ๓๒๑

ภาคผนวก
(๑) อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา
ใหสนใจวาครูนั้นคือ บุคคลประเภทใดในโลกนี้ …. …. …. …. …. …. …. ๓๒๓
อุดมคติของคําวาครู ตามความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงเปนผูนําฝายวิญญาณ ๓๒๔
“ครู” เมื่อกลาวทางสิทธิ ก็คือ ปูชนียบุคคลของโลก …. …. …. …. …. ๓๒๕
การยกสถานะทางวิญญาณเปนหนาที่ การเปนปูชนียบุคคลเปนสิทธิ …. …. ….๓๒๖
รูหนังสือ, รูประกอบอาชีพ ถาไมเขาถึงความสูงทางวิญญาณก็เอาตัวไมรอด …. ๓๒๗
ปูชนียบุคคลแปลวา ผูที่โลกตองบูชา, เปนเจาหนี้ที่ตองเคารพนับถือ …. …. ๓๒๘
ครูพยายามทุกทางที่จะเด็กสามารถชนะกิเลส ครูจึงกลายเปน ปูชนียบุคคลของเด็ก ๓๒๙
ครูไดทําบุญคุณใหแกศิษยของตนๆ จนเหลือที่ลูกศิษยนั้นจะตอบแทนไหว …. …. ๓๓๐
ครูทําหนาที่ยกวิญญาณโลกใหสงู นั้น เปนความประเสริฐสุด สูงสุดไมมีอะไรยิ่งกวา ๓๓๑
การใชอาชีพครูเปนเรือจาง เปนการกระทําที่ผิดพลาด และนาขบขัน …. …. ….๓๓๒
จงเขาถึงอุดมคติของความเปนครู อาชีพครูจะสนุกสนาน เพลิดเพลินไมนาเบื่อ ๓๓๓
โลกรอดมาไดดวยการกระทําของครู ครูจึงเปนปูชนียบุคคลของโลกทั้งหมด
๓๓๔
ถาครูเปนเจาชู เห็นแกความเอร็ดอรอย ยอมไมมีทางยกสถานะทางวิญญาณของศิษย ๓๓๕
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[๑๗]
สรุปความ ครูโดยหนาที่คือยกวิญญาณของโลก, ครูโดยสิทธิคือเปนปูชนียบุคคล
๓๓๖
สิ่งที่ทวมทับจิตอยูตลอดเวลา ก็คือกิเลส เปนความรูสึกฝายต่ํา พรอมที่จะดึงไปทางต่ํา ๓๓๗
เรายังมีวิธี มีความสามารถ ที่จะเหนือกิเลส เหนือกรรมอยูอีกสวนหนึ่ง …. ๓๓๘
วิธีปฏิบัติเหนือกรรมก็คือ พิจารณาดวยปญญาใหรูวาทุกสิ่งเปนอนัตตา …. …. ๓๓๙
เหนือกรรมคือจิตอยูสูงเหนือการอยากไดอะไรทั้งสิ้น ไมมีกิเลส ตัณหา …. …. ๓๔๐
เราบังคับตัวเองใหทําดีไมได ไปทําฝายต่ํา เราก็ตองมีความตกต่ําทางวิญญาณ ๓๔๑
หัดพิจารณาสภาพทางจิตวาอยูในลักษณะที่ถูก ตบตี ทิ่มแทง แผดเผา บางหรือไม๓๔๒
หัดพิจารณาวาจิตยังถูกปดบัง หุมหอ ครอบคลุม อยูบางหรือเปลา? เพื่อเพิกถอนเสีย ๓๔๓
นิพพาน มี ๓ ความหมาย : อาการดับไปของกิเลส, สภาวธรรมที่มีอยู ผลที่ปรากฏ ๓๔๔
ใครจะทําโดยวิธีใดก็ตาม ถาจิตหลุดพนโดยประการทั้งปวง ก็เปนนิพพานทันที
๓๔๕
ความสูงสุดของวิญญาณ คือสูงจนความทุกขครอบงําไมได นั้นคือ นิพพาน …. ๓๔๖
๓๔๗
ปญหาอยูที่วา ไมรูจะเอาความเมตตากรุณามาแตไหน เพราะมีแตเห็นแกตัว
ขอใหครูเห็นแกความเปนครูของตน นําอุดมคติ และเหตุผลไปพินิจพิจารณา
๓๔๘
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บรมธรรม เปนคําที่เขาใชกันอยูทั่วไปในโลก …. …. …. …. …. …. …. ๓๔๙
บรมธรรมนี้ นักจริยธรรมสากล เขายุติวา เปนความดีสูงสุดมี ๔ ประการ …. ๓๕๐
“ไมเบียดเบียน” ตองหมายถึง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดตนเองดวย …. …. ๓๕๑
บรมธรรม นี้มันเนื่องกันกับครู คือครูเปนผูนําคนไปสูบรมธรรม …. …. …. ๓๕๒
ถาจะแปลเปนภาษาตางประเทศ คําวา ธรรม ตองใชทับศัพทวา Dhamma …. ๓๕๓
ระเบียบปฏิบัติอันใดที่เหมาะสําหรับมนุษย ทุกๆขั้นแหงวิวัฒนาการของเขา …. ๓๕๔
ธรรมะจึงจําเปนแกมนุษยยิ่งกวาขาวปลาอาหาร เพราะคนตองมีชีวิตอยูอยางถูกตอง ๓๕๕
บรมธรรม คือ นิพพาน มีความหมายวาไมใชบุญ ไมใชบาป …. …. …. …. ๓๕๖
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[๑๘]
ความหมดกิเลสนั้น ไมตองการทั้งบุญ ไมตองการทั้งบาป …. …. …. …. ๓๕๗
อยาใหกิเลสแทรก จะมีแต สติปญญา, ที่ทําไปผิดๆ ก็เพราะกิเลสทับไว …. …. ๓๕๘
สิ่งที่ควรกลัวอยางยิ่งคือกิเลส กลับไมกลัว ก็เปนทาสตัวเองหรือทาสกิเลสอยูเรื่อย ๓๕๙
ความเปนทาสทุกชนิดนั้นแหละ คือ เปนทาสของกิเลส …. …. …. …. …. ๓๖๐
ครู คือผูที่ปลดปลอยคนออกจากกรงขัง ใหพนจากการเปนทาสของกิเลส …. …. ๓๖๑
ขณะใด เราวางจากความเห็นแกตัว ขณะนั้นเราเปนมนุษย ๐ เปนอิสระจากกิเลส ๓๖๒
อยาใหมีอะไรเปนตัวกู-ของกู อยูเรื่อยๆ จะทําอะไรไดดีและสนุก …. …. …. ๓๖๓
สิ่งที่ตองลงทุนดวยความยากลําบากวุนวาย ลวนเปนเรื่องของความทุกขทั้งนั้น ๓๖๔
ครูทําหนาที่สองแสงดวงประทีปใหแกโลกไดดี จะตองทําตนเปนมนุษย ๐ เสียกอน ๓๖๕
ความดีสูงสุด ที่มนุษยเราควรรู ควรจะสนใจ ควรจะไดนั้นคือ “ไมเห็นแกตัว”
๓๖๖
ความดีสูงสุดของมนุษยมีอยู ๔ อยาง :-สุขแท,ความเต็ม,หนาที่,ความหวังดี
๓๖๗
ความสุขที่แทจริงนี้ จะตองมีมาจาก ความเบาบางของกิเลส จนเปน ๐ …. …. ๓๖๘
ความเต็มแหงความเปนมนุษย ตองเต็มดวยความสงบสุข เปนมนุษย ๐ ไมมีกิเลส ๓๖๙
หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่ คือทําหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ ไมเห็นแกตัว …. ๓๗๐
ความหวังดีอยางแทจริงนั้น เราปรารถนาดีตอผูอื่นกอนแลวตางก็ปราถนาดีตอกัน ๓๗๑
บรรเทาความยึดมั่นถือมั่น วา ตัวกู-ของกูลงไปตามลําดับ จนเปน ๐ จึงเมตตาได ๓๗๒
จิตวาง คือสูญจากความเห็นแกตัว ไมมีตัว ไมมีตัวกู-ของกู …. …. …. …. ๓๗๓
ครูตองรูจัดความดีสูงสุดของมนุษย ๔ อยางนั้นบาง แลวปฏิบัติเปนแบบอยางแกศิษย ๓๗๔
ทําหนาที่ใหสมบูรณดวยความหวังดี ก็จะเกิดความเต็มในการเปนครู ทํางานเปนสุข ๓๗๕
๐ คือการไดหมดทุกอยาง เพราะมันสูญไปจากกิเลส ตัณหา จากความเห็นแกตัว ๓๗๖
การบรรลุนิพพาน เปนการสิ้นเนื้อประดาตัวของกิเลส …. …. …. …. …. ๓๗๗
ถาสติปญญา เรามีพอ ยอมรูจักบรมธรรมและ เต็มใจปฏิบัติหนาที่ …. …. …. ๓๗๘
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[๑๙]
(๓)เอกายนมรรค
พอพูดเรื่องนิพพานดูเหมือนไมใครมีใครชอบ แตควรสนใจ”ทาง”นี้เพื่อชนะทุกข
๓๗๙
เอกายนมรรค คือทางเอกสายเดียว สําหรับคนเดียวเดิน เดินไปสูจุดเดียว …. ๓๘๐
เมื่อกิเลส หรือตัณหา มันมาครอบครอง นั่งเปนตัวเรา มันก็บัญชาไปในทางกิเลส ๓๘๑
วัตถุนิยม หมายถึงลุมหลงในวัตถุ นิยมรส และเพลิดเพลินในวัตถุกาม …. …. ๓๘๒
๓๘๓
เด็กๆ ของเรา เมื่อควบคุมตัวไวไมได ก็เลยเปนบาวของวัตถุกันไปหมดทั้งโลก
ทางสายกลาง หรือทางที่พอเหมาะพอดี ในพุทธศาสนา เราเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ๓๘๔
คําวา “ทาง” ในที่นี้เปนชื่อของธรรม โดยที่เรายืมมาจากภาษาของชาวบาน …. ๓๘๕
ครูทําหนาที่ เพื่อประโยชนแกหนาที่ เทานั้น ที่จะทอดตนเปนทาง ดวยความเสียสละ ๓๘๖
การปฏิบัติจากความเห็นแกตัว ไปสูหมดความเห็นแกตัว นี้คือทางสายกลาง …. ๓๘๗
“ทาง” มี ๓ ความหมาย : ทอดตนเปนสะพาน, ตัวสะพานเอง และจุดปลายทาง ๓๘๘
“ทางเดียว” หมายถึง ศีล สมาธิ ปญญา, ที่เรียกวา มรรคมีองคแปด ….
๓๘๙
ตองใชปญญานําหนากอนเสมอ มิฉะนั้นจะหลงทางตาย …. …. …. …. ๓๙๐
“ผูเดียวเดิน” หมายถึงกฎแหงกรรม อันเปนของเฉพาะคน ผูใดทําผูนั้นตองไดรับผล ๓๙๑
ถายังไมถึงปลายทาง หมายความวา มีตัวเบาบาง เห็นแกตัวนอยลงๆ จนหมดตัวตน ๓๙๒
เอกายนมรรคนั้น ระบุตรงไปยัง สติปฏฐาน ๔ คือศึกษาในรูปของอานาปานสติ …. ….๓๙๓
ศึกษาเกี่ยวกับกาย เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน …. …. …. …. …. ๓๙๔
ศึกษาที่เวทนา เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน …. …. …. …. …. ๓๙๕
เอาเวทนาจาก สมาธิ เปนหลักพิจารณาใหเห็นความจริงที่ทุกคนเปนทาสของเวทนา ๓๙๖
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือการกําหนดความรูสึกมาดูจิตที่ถูกเวทนาปรุงแตง ๓๙๗
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ ดูสภาพความจริงของสิ่งทั้งปวง จนเห็นนิโรธ …. ๓๙๘
ยึดมั่นถือมั่นอะไร วาเปนตัวกู ของกู แลวเปนทุกขอยางยิ่งอยูดวยเหตุนั้น …. …. ๓๙๙
มาฝกในขั้นงายๆ กอนก็คือ มากําหนดจิตใหวิ่งตามเกาะอยูกับลมหายใจเขาออก …. ๔๐๐
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[๒๐]
จิตสงบแลวดูใหเขาใจวา สิ่งเหลานี้มันปรุงแตงกิเลส ตัณหา อยางนั้นๆ …. …. ๔๐๑
ขั้นสุดทาย ศึกษาสูงขึ้นไป ใหรูจัก อนิจจัง รูวิราคะ รูนิโรธ รูปฏินิสสัคคะ …. ๔๐๒
แนวของสติปฏฐาน ๔ ที่เปนใจความแทจริง เปนเอกายนมรรคโดยตรง …. …. ๔๐๓
ความยึดมั่นถือมั่นวา ตัวกู-ของกูนั้น เปนทุกข เปนอันตราย ทั้งแกตัวเรา และคนอื่น ๔๐๔
ควรสอนเด็กใหบรรเทาความเห็นแกตัว นับแตไมอิจฉานอง ฯลฯ …. …. ๔๐๕
ปฏิบัติในทางปญญา วิปสสนา ก็เพื่อขุดรากเหงา ความเห็นแกตัว เผาไฟทิ้งใหหมด ๔๐๖
เราจะปฏิบัติในสวนไหน ฯลฯ มันก็เปนเรื่องเดียว เสนเดียว ของความไมเห็นแกตัว ๔๐๗
เอกายนมรรค ในฐานะเปนทางของบรมธรรม ขอใหเอาไปคิดปฏิบัติบาง …. …. ๔๐๘
(๔) มนุษย ศูนย
หลักธรรมะบางอยางอาจจะนํามาใช ในการปฏิบัติหนาที่ครูได …. …. …. ๔๐๙
สมัยนี้ไดเปลี่ยนแปลงความเปนอยูไป ในลักษณะที่ทําใหคนตองการทางวัตถุมากขึ้น ๔๑๐
มูลเหตุที่เสียอุดมคติ, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีนี้มาจาก หลงวัตถุนิยม ….
๔๑๑
ถาศึกษาหลักธรรมะในทางพุทธศาสนา จํานํามาใช ชวยแกไขปญหายุงยากได
๔๑๒
ลองพิจารณาดูในวันหนึ่งๆ เปนมนุษยบวกกันเสียมาก มนุษย ๐ ไมคอยจะมี
๔๑๓
ถาเปนมนุษยเลข ๐ นี้ จะแกปญหาตางๆไดมาก …. …. …. …. …. …. ๔๑๔
ศึกษาใหเขาใจโพชฌงค ขอ ๑-๔ :- มีสติ ธัมมะวิจยะ วิริยะ ปติ …. …. …. ๔๑๕
ศึกษาใหเขาใจโพชฌงค ขอ ๕-๖ มีปสสัทธิ สมาธิ …. …. …. …. …. …. ๔๑๖
ศึกษาใหเขาใจโพชฌงค ขอ ๗ คืออุเบกขา …. …. …. …. …. …. …. ๔๑๗
เปนมนุษย ๐ ไมบวก, ไมลบ, ไม over, ไม under, นั้นคือวาง …. …. …. …. ๔๑๘
จะสําเร็จความเปนมนุษย ๐ หรือมีจิต ๐ ไดดวยน้ํามือของครูนําไป …. …. ๔๑๙
อยาเอา moral กับ ethics ไปปนกันเพราะอยางแรกคนบัญญัติ,อยางหลังเปนปรัชญา ๔๒๐
ครูบาอาจารย จะตองมีอุดมคติ คือสุขแทจริง สุข, ข สะกดกันกอน …. …. ๔๒๑
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[๒๑]
ความทุกขนั้น มีมูลมาจาก สิ่งที่เกินไปจากความจําเปนของธรรมชาติ …. ….
พระอรหันตมีจิตวางจากบวก จากลบ, คือวางจากความรูสึกวา ตัวกู-ของกู ….
ขณะเราเปนมนุษย ๐,เต็มเปรี่ยมของความเปนมนุษย จะสงบเย็น เปนสุขที่สุด ….
อยาดูถูกอุดมคติวา ซื้ออะไรกินไมได; มันยิ่งกวาซื้ออะไรกินไดเพราะมันสุขเย็น
good will หรือความหวังดี ที่แทจริง ตองเปนเรื่องมนุษย ๐ มนุษยวางเสียกอน
ความเปนมนุษย ๐ นี้เปนหลักจริยธรรมสากลก็ได เปนหลักพุทธศาสนาโดยตรงก็ได
การแนะนํา หรือ จะนําผูอื่น เราตองเปนฝายยอมใหมากกวาที่จะใหเขายอมเรา
ตองอดทนถึงขนาดเปนมนุษย ๐ จึงจะชนะเขาได …. …. …. …. …. ….
พุทธภาษิตมีวา ชนะเรากอน แลวจึงไปชนะเขา นี้เปน free will จิตอิสระแทจริง
การที่จะบัญญัติวา อะไรดี อะไรถูก ตองผูอื่นยอมรับไดดวย …. …. ….
ขอบัญญัติที่ คนอื่นก็ทนไหว เห็นดวยเหตุผลนั้น จึงจะเปนเหตุผลถูกตองจริง
คนเรานี้อยูดวยความหวังอะไร อยางใดอยางหนึ่ง เชนกลัวทุกขหวังสุข ….
ถาจิตมีภาวะเปนมนุษย ๐ คือวางจากตัวกูของกูแลวทําอะไรสําเร็จไดงาย ….
กอนที่จะไมมีตัวกู มันตองมีตัวกูที่ใชไดเสียกอน …. …. …. …. …. ….
ถาปฏิบัติตนอยูในธรรม แมวาจะขาดแคลนทางวัตถุ ก็ยังเปนสุขอยูในตัวการงาน

๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
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(๕) อุดมคติของครู ตามความหมายของพุทธศาสนา

อยาเพอรังเกียจอุดมคติของครูตามแนวทางพุทธศาสนา …. …. …. …. ๔๓๗
จิตใจสําคัญกวารางกาย เพราะนํากายไปสูความมุงหมายของอุดมคติ …. …. ๔๓๘
“ครู” มีความหมายวา ผูนําในทางวิญญาณเพราะสองทางใหเดินไปสูจุดที่พึงปรารถนา ๔๓๙
บรมครู เราหมายถึงพระพุทธเจา,และสาวกก็ทําหนาที่ครู ทุกคนควรแทนคุณ …. ….๔๔๐
บิดา มารดา เปนครูคนแรกที่สุดในโลก ไดใหแสงสวางมาแตแรกเกิด …. …. ๔๔๑
ครูที่มีอุดมคติ จะตองมีปญญา คือความรูสามารถ เมตตา คือรักเอ็นดูศิษย …. ๔๔๒
คาของครูตั้งอยูในฐานะของปูชนียบุคคล ครูตองไมลืมฐานะนี้ ตองทําหนาที่ …. ๔๔๓
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[๒๒]
อุดมคติของการศึกษาคือ ศึกษาจนรูวิธีปฏิบัติในการดับทุกขทั้งปวงไดสิ้นเชิง …. ๔๔๔
ความทุกขที่เกิดมาจากกกิเลส เปนมูลเหตุนั้น นากลัวกวาความทุกขในทางวัตถุ …. ๔๔๕
ถาสังคมนิยมไปในทางต่ํา นิยมเปนทาสของกิเลส ตัณหาแลว ก็ตองมีทุกขแนนอน ๔๔๖
การศึกษาของโลกนําไปผิดเพราะ มุงแตทางวัตถุ …. …. …. …. …. …. ๔๔๗
ถาไมสูญเสียอุดมคติของการศึกษา โลกจะเปนไปเพื่อความสงบสุข สะดวกสบาย ๔๔๘
เราตองนําสังคมไป ในทางที่จะชนะกิเลส โดยรูจักบังคับ ควบคุมตัวเอง …. …. ๔๔๙
ชวยกันหมุนโลกใหไดรับแสงสวาง ในทางจิตทางวิญญาณแลวโลกจะนาดูกวานี้ ๔๕๐
ลูกระเบิดทําอันตรายไดแตเพียงรางกาย แตกิเลสทําอันตรายแกวิญญาณ …. …. ๔๕๑
๔๕๒
เปนครูตามอุดมคติของพระพุทธเจา จึงจะเปนผูนําโลกในทางจิตทางวิญญาณ
การประศาสนการศึกษานั้น ครูตองทําตัวอยางที่ดี อยูที่เนื้อตัวใหศิษยเห็น …. ๔๕๓
เราตองสมัครที่จะเปนครูในฐานะปูชนียบุคคล เพื่อชวยกันทําโลกนี้ใหนาดูและสงบ ๔๕๔
ความยุงยากในครอบครัวนั้น เกิดจากไมบูชาอุดมคติ,ไมยึดธรรมะเปนหลัก
๔๕๕
เราจะเลือกกเอาอุดมคติเคารพธรรมก็ “สุข” ถาเอาประโยชนทางวัตถุ เนื้อหนัง”ก็สุก” ๔๕๖
คนจะดี หรือ ชั่ว ไมไดอยูที่รางกาย,แตอยูที่จิตใจจึงตองแกไขปญหาทางจิตใจกอน ๔๕๗
การศึกษาควรจะขยาย และมุงตรง ในการทําคนใหมีจิตใจดี มีวิญญาณสูงขึ้น
๔๕๘
ในวันไหวครูประจําป มีคําสรรเสริญครูอยางไร,ถาครูไมปฏิบัติตามชื่อวาปดตัวเอง ๔๕๙
ครูตองทําความกาวหนาใหแกตนเอง แลวจะไดเปนผูนําทางวิญญาณแกโลก …. ๔๖๐
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(๖) ครุฐานียบุคคล

ธรรมเทศนา เกี่ยวกับ บูรพาจารย …. …. …. …. …. …. …. …. ….
ทุกคนตองมีที่เคารพ คือ ตองมีครูบาอาจารย …. …. …. …. …. …. ….
มีความเคารพแลว ความเชื่อฟง ปฏิบัติตาม เห็นใจ ไมดื้อดึง ฯลฯ ก็ตามมา ….
บิดามารดา เปนอาจารยยิ่งกวาบุคคลใด จึงไดชื่อวา บูรพาจารย …. ….
ครู อุปชฌาย อาจารย ทําหนาที่ตางกันบาง เราตองเคารพ เพราะลวนอยูในฐานะครู

๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
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[๒๓]
หนาที่ครู-ผูนําทางวิญญาณ สูงกวาอาจารย-ผูฝกหัดทางมรรยาท,สูงกวาอุปชฌาย ๔๖๖
อยาไดประมาทวา คนเราจะไมตองมีครู และจะไมเปนครู …. …. …. …. ๔๖๗
สิ่งตางๆ ก็เปนครูอยูเสมอ เพราะมันสอนใหฉลาดขึ้น …. …. …. …. …. ๔๖๘
ความผิดพลาด และความทุกขยากนั้น เปนครูอยางยิ่ง …. …. …. …. …. ๔๖๙
ธรรมชาติเปนครูอยูทุกเวลา ธรรมชาตินี้ สอนดีกวาพระพุทธเจาสอน …. …. …. ๔๗๐
ความทุกขปรากฏ หรือ ความดับทุกกขปรากฏ นี่เปนการสอนของธรรมชาติ …. ๔๗๑
พระพุทธเจามาดับทุกขแทนเราไมได เราจะตองดับทุกขของเราเอง …. …. ๔๗๒
ยอดสุดของครู ก็คือ พระธรรม,ครูคนสุดทายยังมีอยู คือตัวเราเอง …. …. ๔๗๓
จําเปนตองมีตนเปนสรณะ, มีธรรมะเปนดวประทีป, มีธรรมเปนสรณะ …. …. ๔๗๔
คนที่เต็มเปยมแลว นับวาไดสิ่งดีที่สุด ไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย …. …. …. ๔๗๕
(๗) ทัศนคติ เกี่ยวกับจริยศึกษา
แนวคิดเรื่องจริยศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ …. …. …. …. …. …. …. ๔๗๖
สอนจริยธรรม ศีลธรรม นั้น อางธรรมะของศาสนาใดก็ได ไมผูกขาดเฉพาะ …. ๔๗๗
ในชีวิตประจําวันตองใชหลักธรรมสอนใจที่วา สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น …. ๔๗๙
การแนะนํา สั่งสอนเด็กใหปฏิบัติธรรม ควรเนนลงที่ความไมเห็นแกตัว …. …. ๔๗๙
ความทุกขทั้งปวง เกิดแกผูใด ก็เพราะมาจาก ความเห็นแกตัว …. …. …. ๔๘๐
ธรรมะทุกหมวด เปนเครื่องฝก ความไมเห็นแกตัว …. …. …. …. …. …. ๔๘๑
ถาพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาท เปนการสงเสริมขอปฏิบัติ ไมเห็นแกตัว …. ๔๘๒
การปฏิบัติ ไมยึดมั่นถือมั่น จะเกิดความสงบเย็น …. …. …. …. …. …. ๔๘๓
ไมทํางานอยางเห็นแกตัว แตทําดวยสติปญญา ผลจะสําเร็จตามอุดมคติดวยดี
๔๘๔
การอบรมสั่งสอน “ความไมเห็นแกตัว” ควรจะไดฝกอบรมตามลําดับตั้งแตเด็กเล็ก ๔๘๕
ความผิดอันเนื่องมาจากกิเลส ที่ควรศึกษาใหเขาใจ …. …. …. ….. …. ๔๘๖
ใหรูจักความผิดที่เกิดจากกิเลสที่แยกสาขาไปตางๆ เพื่อกําจัดไดแลวไมมีทุกข …. ๔๘๗
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[๒๔]
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

(๘) การส ง เสริ ม สร า งจริ ย ธรรมเด็ ก วั ย รุ น
โรคของเด็กวัยรุน …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๙๓
สมุฏฐานของโรค …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๙๘
หมอผูวิจัยหรือรักษาโรค …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๕๐๔
อํานาจการใชยา
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๕๐๘
ยาที่จะใชรักษาโรค …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๕๑๓
ภาวะไมมีโรคนั้นจะเอาอยางไรกันแน
…. …. …. …. …. …. ….๕๑๗
สรุปสิ่งที่ตองปฏิบัติ …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …๕๑๙
---------------------------------
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๑
เรื่อง

แนวสังเขปทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปฺโณ)
บรรยายอบรมครูสวนกลาง ที่หอประชุมคุรุสภา
๕ มกราคม ๒๕๐๕
----------------

ทานที่เรียกตัวเองวาครูทั้งหลาย ซึ่งมีทานรัฐมนตรีเปนประธาน
อาตมาจะไมกลาวคําบรรยายนี้โดยมุงหมายบุคคลประเภทอื่น นอกจาก
ประเภทที่เรียกตัวเองวาเปนครู ; เพราะฉะนั้น ถาหากวาการบรรยายนั้นไมมีผล
สมบูรณสําหรับผูอื่นนอกจากวงของบุคคลที่เรียกตัวเองวาเปนครูอาตมาก็ตอง
ขออภัย.
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สําหรับการบรรยายในวันแรกนี้ อาตมาเห็นวาเปนความเหมาะสม
หรือวาจําเปนที่จะกลาวไดแตเพียงขอความนําเรื่อง ในแนวสังเขปทั่วไปเทาที่
เห็นวาจําเปนจะตองกลาวกอนเพื่อ ใหเขาใจการบรรยายครั้งหลังๆไดดีนั่นเอง
เพราะฉะนั้นขอความที่จะกลาวในวันนี้จึงเปนทํานอง introduction ไปแทบทั้งหมด
เพื่อ ใหทานที่สนใจ โดยเฉพาะคือ ทานที่จะรับการอบรมในแนวของจริยธรรม

๑
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๒

พุทธิกจริยธรรม

เพื่อประโยชนแกการสอนเยาวชนนั้น ไดเขาใจแนวสังเขปลวงหนาไปทุกแงทุกมุมที่
ควรจะเขาใจ. ทั้งนี้ เพราะวาเราไดเขาใจแมแตคําตางๆนั้น ตางกันมาก ในทาง
ความหมาย แมแตคําวา “ครู” ขอจงไดใหโอกาสหรือ ใหอ ภัย แกอ าตมาในการ
ที่จ ะแสดงทัศนะตาง ๆ ออกไป ตามที่เห็นวาเปนไปตามอุดมคติของพุทธศาสนา.
แมที่สุดแตคําวา “ครู” อาตมาก็ยังเห็นวา เมื่อกลาวไปตามอุดมคติของพุทธศาสนา
แลวจะมีความหมายผิดแปลกแตกตางจากที่เคยเขาใจกันอยูตามธรรมดาไมมากก็นอย
ดังนั้นขอแรกที่จะขอรองใหสนใจพินจิ พิจารณา ก็คือความหมายของคําวา “ครู”.
ถาเราเปดดิคชันนารีสันสกฤตชนิดที่อาศัยเปนหลักเกณฑไดดูที่คําวาครู
คื อคํ าวาคุ รุ เราจะพบคํ าแปลวา spiritual guide; ไม มี คํ าว า teacher หรืออะไร
ทํานองนั้น. อันนี้ก็เปน จุด ตั้งตนอันหนึ่งแลว ที่ไดแสดงวาความหมายของคําวา
ครูนี้คือ อะไรกัน แน. ถา ยิ่ง เราไปเล็ง ถึง คํา วา “พระบรมศาสดา” ซึ่ง แปลวา
“พระบรมครู” ดว ยแลว จะยิ ่ง เห็น วา ความหมายของคํ า วา “ครู” นั ้น คือ
spiritua lguide ยิ่ง ขึ้น ไปอีก ; เพราะเหตุวา สมเด็จ พระผูม ีพ ระภาคเจา ซึ่ง เปน
พระบรมศาสดาของเรานั้น ทานเปนผูนําในทางวิญญาณจริงๆ คือเปนผูนําในทาง
ด านจิ ต หรื อด านวิ ญ ญาณจริงๆ. พวกที่ เขี ยนดิ ค ชั น นารี ที่ ให คํ าแปลว า spiritual
guide นั ้น เขาก็ไ มไ ดเ ปน พุท ธบริ ษ ัท เขาเปน คนธรรมดา แตเ มื ่อ ถือ เอา
ความหมายดั งที่มี อยูในประเทศอินเดี ยทั่ว ๆ ไป และโดยเฉพาะในสมั ยที่แลวมา
มันทําใหเขาจับความหมายไดอยางนั้น. แมจะสอบถามกันอยางไร ก็ยังไดความ
หมายเป น spiritual guide เรื่อยไป แทนที่ จะเป นคํ าวา teacher หรืออะไรตื้ นๆ
ฉะนั้น จึงขอใหเราทั้งหลายทุกคนถือเอาความหมายของคําวาครูนั้น วา “guide
หรือผูนําในดานจิตหรือดานวิญญาณ” จะเปนการถูกตองตามความหมายเดิมของ
คํา ๆ นี้ และเปนไปตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาดวยพรอมกันไปในตัว.
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ขอรองใหทานทั้งหลายไดสนใจในคําวาปูชนียบุคคล กับคําวาลูกจาง อีกครั้งหนึ่ง.
สมัยนี้มีคนชอบพูดกันวาขาราชการเปนลูกจาง แตอาตมาอยากจะขอรองใหสนใจ
ความหมายเดิม วา spiritual guide นี้ ตั้งอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคล เชน
พระพุทธเจาเปนตน. spirit แทจริงของครูจะหมายถึงความเปนลูกจางไมได ;
ตั้งแตโบราณกาลมาจนบัดนี้ก็ยังไมได ; แตที่ครูบางคนไดทําตนกลายเปนลูกจาง
ไปนั้น ตองถือวาเปนเรื่องพิเศษ จะเอาเปนหลักเปนเกณฑไมได. แมคํา
บัญญัติในวงราชการ วาขาราชการเปนลูกจางประชาชนนี่ก็ตองไมเอามาใชแกครู
ซึ่ ง มี spirit ของครู จ ริ ง ๆ ; เพราะถ า ครู ต กเป น ลู ก จ า งเสี ย แล ว จะเกิ ด
ปญหายุงยากขึ้นเปนอันมาก. ปูชนียบุคคลจะตองมีอุดมคติที่เปนอิสระเสมอไป
ในการที่จะทําหนาที่ของตน. ถาจะจัดใหเปนลูกจาง ก็ควรจะใหเปนในความ
หมายอีกอยางหนึ่ง ซึ่งที่แทมันก็ไมควรจะเปนลูกจาง : เชนบรรพชิตมีหนาที่
สอนผูอื่น แลวก็รับปจจัย ๔ เพียงมีชีวิตอยูได ใครบางจะเรียกปจจัย ๔ ที่ได
รับนั้นวาคาจาง คงจะไมมี ; เพราะฉะนั้นขอใหครูถือเอาอุดมคติอยางนี้ อยาง
เดียวกัน และไมสํานึกตัวเปนลูกจาง แตสํานึกตัวเปนบุคคลที่เห็นแกเพื่อนมนุษย
และทําหนาที่สุดความสามารถ แลวรับประโยชนเทาที่จะมีชีวิตอยูได เพียงไมตอง
ไปทําไรทํานาเองก็มีชิวิตอยูได ; อยางนี้ก็จะเปนปูชนียบุคคลเขากลุมสาวกคณะ
spiritual guide ไปทันที่ พนจากความเปนลูกจางทั้งๆ ที่ใครเขาจะเหมาวาเปน
ลูกจาง. การที่เรามีอุดมคติอยางนี้จะชวยใหเปนการงายมาก ที่ครูจะมีความเสีย
สละและนิยมชมชอบในสถานะของตน ไมดูหมิ่นเหยียดหยามสถานะของครูวาเปน
เพียงเรือจาง คือมาเปนครูเพียงเพื่อจะอาศัยโอกาสเวลาศึกษาวิชาความรูอยางอื่น
แลวก็สอบผานไปดํารงตําแหนงหรือมีอาชีพอยางอื่นซึ่งไมใชครู.
นี่แหละคือผล
ของการเขาใจผิดตอคําที่วาสถานะของครูคือปูชนียบุคคล
จึงไดเกิดดูถูกเหยียด
หยาม
กลายเปนอาชีพเรือจางชั่วครั้งชั่วคราวไปถาเราจะบําเพ็ญตนเปนครูที่
สําเร็จประโยชนแทจริงแลว ขอใหถืออุดมคติที่วาครูคือบุคคลผูนําในสถานะทางจิต
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หรือทางวิญ ญาณเสมอไป ; และถาเราจะดูกันใหกวางๆก็พอจะเขากันไดในทาง
ที่จะกลาววา วิชาความรูทุกอยางลวนแตเปน การยกสถานะทางวิญญาณใหสูงขึ้น
ทั ้ง นั ้น ; แมที ่ส ุด แตว ิช าเลข วิช าวาดเขีย น ถา ทํ า กัน จริง ๆก็ช ว ยใหเ กิด ความ
ฉลาดในทางจิ ต ใจ เกิ ดสติ สัมปชั ญญะชั้ นที่ ดีกว าที่ จะปล อยให เป นไปตามธรรมชาติ
อยางนี้ก็เรียกวา เป นการยกสถานะทางวิญ ญาณได บางเหมื อนกัน ; เพราะฉะนั้ น
เราจะมุงหมายใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปในลักษณะที่เปนการยกสถานะทางวิญญาณ
ทั้งนั้น แมวาการยกสถานะทางวิญ ญาณแทจริงนั้น หมายถึง การอบรมสั่ง สอน
ในด า นจิ ต ใจโดยตรง ให เป น ผู มี ด วงจิ ต หรือ วิ ญ ญาณอยู เหนื อ การครอบงําของ
ธรรมชาติฝ า ยต่ํา หรือ กิเลส ซึ่ง สรุป รวมอยูที ่ค วามเห็น แกตัว ซึ่ง ที่แ ทนั ่น แหละ
คือ เปน ที ่ร วมของกิเลสทั ้ง หมด ในบรรดาชื ่อ ของกิเลสทั ้ง หลายในพุท ธศาสนา
ซึ่งเราจะได กล าวกั นในวันหลั ง. อาตมาอยากจะขอรองวิงวอนให ถื ออุ ดมคติ ที่ ว า
การเคลื ่อ นไหวของครูท ุก กระเบีย ดนิ ้ว และทุก ๆ นาที ่ท ุก เวลานี ้ ขอใหเ ปน
ไปในลัก ษณะที ่เ ปน การยกสถานะทางวิญ ญาณของคนในโลกเสมอไป นับ
ตั้งแตเด็กเล็ก ๆ ขึ้นไป. เมื่อมีความมุ งหมายดังนี้แลว จะเกิดอาการที่เป นไปเอง
คือเปนอัตโนมัติ ไมวาจะสอนวิชาอะไรจะมีความแจมแจงเกิดขึ้น ในทางที่จะทํา
ใหส ถานะทางวิญ ญาณของเด็ก เล็ก ๆ สูง ขึ้น ไปตามลําดับ ไมเพีย งแตส อนใหรู
เรื่อ งธรรมดาสามัญ อยา งเดีย ว. นี่เรีย กวา ความหมายของคํา วา ครู ซึ่ง อยาก
จะใหม องเห็น กัน โดยแนวนี ้เ ปน การ introduce ครูเ ขา ไปสู พ ระบรมครู คือ
พระศาสดาของเรา.
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ที่ นี้ ก็ มาถึ งคํ าวา การศึ กษา เมื่ อคํ าวาครูมี ความหมายวาผู ยกสถานะ
ทางวิญญาณแลว คําวา การศึกษษก็อยางเดียวกัน คือหมายถึงการยกสถานะทาง
วิญญาณ สําหรับขอนี้ อยากจะขอใหเพงเล็งถึงคําวา สิกฺขา ในภาษาบาลี ซึ่งตรง
กับคําวาศึกษาในภาษาไทย หรือศิกฺษาในภาษาสันสกฤต. ในภาษาบาลีที่เปนหลัก
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ธรรมะโดยตรง เรามีคําวาไตรสิกขา คือสิกขา ๓ อยาง หรือการศึกษา ๓ อยาง.
แตแลวสิ กขา ๓ อยาง คื อ ศีล สมาธิ ป ญญา นั้ น เปการยกสถานะทางวิญญาณ
โดยแท. ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ลวนแตเปนการกระทําที่เปนการยกสถานะ
ทางวิญญาณทั้งนั้น ไมไใชเปนเพียงการบอกเลาใหทองจํา หรือตอบปญหาไดแลว
ก็เพีย งพอ ; แตวา ตอ งเปน การปฏิบ ัติช นิด ที่ใหเกิด ความสูง ในทางจิต วิญ ญาณ
จริง ๆ ; ดัง นั ้น จึง ถือ วา คํา วา สิก ขานี้มีค วามหมายเปน การประพฤติป ฏิบัต ิ ;
มิไดหมายเพียงการศึกษาเลาเรียน แตเปนการประพฤติปฏิบั ติชนิดที่ทํ าวิญญาณ
หรือ จิต ใจใหส ูง จริง ๆ ที ่นี ้เราจะเอามาใชก ับ การศึก ษาทั ่ว ไปนี ้ไ ดอ ยา งไร เรื่อ ง
ก็คงจะไมยาก. เรื่องจะมีอยูวาเราจะไมใหการศึกษาแตงเพียงสักวาวิชาความรูสําหรับ
จดจําไปตอบปญ หาได สอบผานไปไดแลวเลิกกัน เราจะตองใหสิ่งที่เรียกวาการ
ศึก ษานั ้น เปน การประพฤติ การกระทํ า หรือ เปน การอบรมใหม ีก ารประพฤติ
กระทํ า ชนิ ด ที่ ให เกิ ด ความสู งในทางจิ ต หรือ ทางวิ ญ ญาณจริงๆ ถ าเป น ดั งนี้ แ ล ว
คําวาศึกษาในภาษาไทยเรา ก็เปนอยางเดียวกับคําวาศึกษา หรือ สิกขา แมใน
สมัยพุทธกาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือในวงการของพระพุทธศาสนา. เมื่อเปน
ดัง นั ้น คํ า วา ศึก ษาของเรา ก็ย ัง คงเปน คํ า ที ่ม ีค วามบริส ุท ธิ์ผ ุด ผอ งสมบูร ณ ไม
เวา ๆ แหวง ๆ คือ เปน เพีย งการพูด ใหฟง การจดการจํา แลว ก็ต อบปญ หาให
ได เท านั้ น แต จ ะเป น การทํ าชนิ ด ที่ มี ผ ลจริงๆ คือ เป น การทํ าจิ ต ใจหรือ วิญ ญาณ
ของผูรับ การศึก ษานั ้น สูง ขึ ้น จริง ๆ นี ่ค ือ คํ า วา การศึก ษา เมื ่อ คํ า วา ครูกับ คํ า วา
การศึกษามีความหมายที่เปนอุดมคติอยางนี้แลว จะเขาใจหลักธรรมะในพระพุทธ
ศาสนาตอไปไดโดยงายที่สุด อาตมาจึงขอรองหรือ วิงวอนวา ลองตั้งแนวคิดกัน
ใหมในรูปนี้ เพื่อความเขาใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยเร็ว.
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ไดผ ลจากธรรมะ ไมมีอ ะไรนอกไปจากธรรมะ แมสิ่ง ที่เรีย กวา จริย ธรรมในที ่นี้
ที่เ ปน ความมุงหมายของการเปดอบรมในที่นี้ ก็ยังรวมอยูในคําวาธรรมะนั่นเอง ;
แตวาอาตมาจะขอถือโอกาสกลาวเสียเลยในที่นี้วา สําหรับเราพุทธบริษัท ควรจะ
เขาใจคําวาธรรมะนี้ใหเต็มความหมายของคํา ๆ นี้ เพื่อประโยชนแกความรูที่กวาง
ออกไป คําวาธรรมะนี้ ในภาษาบาลี หรือภาษาธรรมะ นับวาเปนคําที่ประหลาด
ที ่ส ุด คือ หมายถึง สิ ่ง ทุก สิ ่ง หรือ ถา จะกลา วอีก อยา งหนึ ่ง ก็ค ือ คํ า วา ธรรมะ
ก็แปลวา “สิ่ ง” หรือ “thing” เท านั้ นเอง และหมายถึงทุกสิ่งโดยไม ยกเวนอะไร.
ถากลาวอยางโวหารธรรมดาสามัญ ที่สุดก็คือวา นับตั้งแตสิ่งที่ไรคาที่สุด เชนฝุน
สักอนุภาคหนึ่ง จนกระทั่งถึงสสารวัตถุทุกอยาง จนกระทั่งถึงเรื่องทางจิตใจ คือ
ถึงตัว พระนิพ พานที่เดีย ว ทั้งหมดนั้นรวมอยูในคํา วา “ธรรมะ” นี้เพีย งคําเดีย ว
ทีนี้เพื่อประโยชนแกการศึกษาที่ชัดเจน ก็ควรจะเพงดูกันใหละเอียดไปกวานั้น.
คําวา “ธรรมะ” นั้น ที่วาเล็งถึงทุกสิ่งนั้น จะแยกไดเปนพวกๆ คือวา
พวกสิ่ ง ที่ เรี ย กว า รู ป ธรรมและนามธรรมเป น คู แ รกก อ น รู ป ธรรม คื อ สิ่ ง ต า งๆ
ทางภายนอกซึ่ง ใจจะรูส ึก ได, นามธรรม คือ ตัว ใจที ่รูสึก สิ่ง ทั้ง หลายได ; จึง เกิด
เป น สองฝ า ย รู ป ธรรมก็ เป น ฝ า ย objective, นามธรรมก็ เป น ฝ า ยsubjective ;
แตละฝายๆ มีมากมายเหลือที่จะกลาวไดวามีกี่อยาง ; ในทั้งสองฝายนี้แตละอยาง
ก็ลวนแตเรียกวา “ธรรมะ” สวนอาการที่กระทบกันระหวางทั้งสองฝาย คืออาการ
ที่จิตไปรูสึกตอสิ่งตาง ๆ ภายนอกนั้น เรียกวาการกระทบกัน แมตัวกิริยาอาการ
ที่เรียกวากระทบกันเปนความรูสึกขึ้น มา ก็เรียกวา “ธรรมะ” แมตัวการกระทบ
นั ้น เอง ก็ยัง เรีย กวา “ธรรมะ” หลัง จากการกระทบระหวา งใจกับ สิ ่ง ตา งๆ
ภายนอกนี้แลว ยอมเกิดผลขึ้นมา มีผลขึ้นมาอยางไร ก็ลวนแตเรียกวา “ธรรมะ”
ที่มีผลเป น mechanism ในทางจิตลวนๆ เชน เกิดโกรธ เกิดเกลียดอะไรขึ้นมา
อยางนี้เรียกวา mental mechanism แมอันนี้ก็เรียกวาธรรมะ. แมมันจะมีผลเปน
สติป ญ ญาขึ ้น มา ก็ย ัง คงเรีย กวา ธรรมะ. สติป ญ ญาที ่เ กิด ขึ ้น แกเ ราทุก วัน ๆ
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หรือสิ่งที่เรียกวา experience ตางๆ ก็ลวนแตเรียกวาธรรมะ, แลวคอยมีผลกอรูป
เปนสติปญญามากขึ้นตามเวลาที่ผานไป ๆ .
สติป ญ ญาที ่เกิด ขึ้น เปน ธรรมะนี ้ มีผ ลใหเกิด การปฏิบ ัต ิก ารกระทํ า
ชนิดที่เอาชนะความทุกขทั้งปวง จึงเกิดขึ้นมีระเบียบปฏิบัติขึ้นมาตางๆ อยางนั้น
อยางนี้ ทั้งในทางศาสนาและประเพณี แมเหลานี้ก็ยังคงเรียกวาธรรมะ แมผ ล
ที่เกิด ขึ้นในครั้งสุดทายเปนมรรคผล หรือนิพพานก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเรียกวา
ธรรมะ. ดัง นั้น ทา นจะเห็น ไดวา ไมมีอ ะไรที่ไ มใ ชธ รรมะ ; สํา หรับ ภาษาบาลี
ไมมีอะไรที่จะไมใชธรรมะ.
การรูธ รรมะหมายความวา รูอ ะไร? ก็ค ือ รูท ุก สิ ่ง ที ่ค วรจะรู ; แตว า
มิไดหมายความวาเราอาจจะรูทุกสิ่ง หรือตองรูทุกสิ่ง. เราจะรูเทาที่จําเปน หรือ
สมควรจะรู. ที ่ชี้ใ หเ ห็น นี ้ เพีย งแตชี้ใ หเ ห็น วา ทุก สิ ่ง เรีย กวา ธรรมะ เพราะวา
ศัพ ทบ าลีคํานี้เปน อยางนี้เอง ; เพราะฉะนั้นเปนอันกลาวไดวา ตัววัตถุธรรมก็ดี
พวกนามธรรม คือจิตใจก็ดี การกระทบระหวางของสองฝายนี้ก็ดี ผลเกิดขึ้นเป น
ความดีค วามชั่ว หรือ ไมดีไมชั่ว ก็ดี กระทั่ง สติป ญ ญาก็ดี ระบอบปฏิบัต ิตา ง ๆ
ที ่เ กิด ขึ้ น เพราะสติ ป ญ ญานั้ น ก็ ดี แม ก ระทั่ ง มรรคผลนิ พ พานก็ ดี รวมเรี ย กว า
“ธรรมะ” ทั ้ง นั ้น ขอ นี ้ค งจะทํ า ใหเ รานึก ถึง คํ า ที ่พ ระสวดอภิธ รรมวา กุส ลา
ธมฺ ม า อกุ ส ลา ธมฺ ม า อพฺ ยากตา ธมฺ ม า. ซึ่ งแปลว า สิ่ งซึ่ งเป นฝ ายดี ทั้ งหลาย
สิ่งซึ่งเปนฝายไมดีทั้งหลาย และสิ่งซึ่งยังไมอาจจะกลาวไดวา ดีหรือไมดีทั้งหลาย;
เพียงสามคํานี้ก็เล็งถึงสิ่งทั้งปวงหมดแลว ไมมีอะไรที่จะมากไปกวานี้ นี่คือคําวา
ธรรมะ. ฉะนั ้น ในฐานะที ่เ ปน ครูอ าจารย ถา ถูก ถามวา ธรรมะคือ อะไรแลว
ก็ อ ย า ได เสียทีในการที่จะตอบใหตรงตามหลักของพระพุทธศาสนา เพราะวาเรา
กําลังพูดกันถึงหลักของพระพุทธศาสนา.
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ธรรมะนี้ โดยตัว พยัญ ชนะแทๆ แปลวา สิ่ง ซึ่งทรงตัว เองอยู จึงเกิด
มีเปน สองพวก คือ สิ่ง ที่เปลี่ย นแปลง อยา งหนึ่ง กับ สิ่ง ซึ่ง ไมเปลี่ย นแปลง อีก
อยางหนึ่ง, สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ทรงตัวอยูไดในตัวการเปลี่ยนแปลง, หรือมีตัวการ
เปลี ่ย นแปลงนั ่น แหละเปน ตัว มัน เอง จึง เรีย กวา ธรรมะประเภทที่เปลี่ย นแปลง
คือ สังขารธรรมหรือ สัง ขตธรรม ; ทีนี้อีก พวกหนึ่งไมมีก ารเปลี่ย นแปลง คือ เปน
สิ่งที่ตรงกันขาม ก็มีตัวการไมเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเปนตัวมันเอง ทรงตัวอยูได
โดยการไมเปลี่ย นแปลง ก็เลยหมดกัน ไมมีสิ่ง อะไรนอกไปจากนี้อีก แลว นี้คือ
ความหมายของคําวาธรรมะ.
ขอใหไ ลไปตามลํา ดับ วา วัต ถุธ รรมหรือ วัต ถุทั ้ง หลาย ก็ค ือ ธรรมะ
จิตก็คือธรรมะ การกระทบและความรูสึกที่เกิดขึ้นทั้งหลายก็คือธรรมะ แลวธรรมะ
สวนไหนเลาที่เปนจริยธรรมที่เราตองการ ฉะนั้นเราจะตองเล็งถึงสติปญ ญาที่เกิด
ขึ้นเปน spiritual experience ประจําวันของเรา ทําใหเราเกิดความรูขึ้นมาไดเองวา
เราตอ งคิด ตองทํา หรือ ตองพูด อยางไร ความทุก ขจึงจะไมเกิด ขึ้น มันสอนได
ในตัว มั นเองเป น สวนใหญ เชน วาไปจับ ไฟเขาแลวมั นรอ น มั นก็ส อนให เพื่ อการ
ไมจับอีกตอไป. เรื่องของความทุกขทางจิตใจก็เหมือนกัน : พระศาสดาเกิดขึ้นได
ในโลกนี ้ ก็เ พราะเปน ผูส ัง เกตในเรื่อ งนี ้ เปน ผูค น ควา หรือ คลํ า ไปในเรื่อ งนี ้.
ขออยาไดถือเปนคําหยาบคายที่อาตมาจะกลาววา อาจารยของพระพุทธเจาของเรา
นั้นชื่อ “นายคลํา” เพราะทานไมยอมเชื่อใคร แตวาทานจะพยายามคลําของทาน
ไปเองตลอดเวลา จนทา นพบสิ่ง ที่ทา นประสงคจ ะพบ. พวกเราเปน ลูก ศิษ ย
ของทาน ก็ควรจะเปนอยางนั้น เพราะทานไดสั่งไวอยางนั้น วาความเชื่องมงาย
ตามคํา พูด ของผูอื่น ทัน ทีนั้น ใชไมได. แมแ ตพ ระตถาคตจะตรัส เองก็ไมตอ งเชื่อ
ทัน ที จะตอ งคลําดว ยสติป ญ ญาของตนจนเห็น วาที่พ ูด นั้น จริงคือ ที่พ ูด วา ถา ทํา
อยางนั้นอยางนี้แลวจะเกิดผลอยางนี้ นั้นเปนความจริง แลวจึงจะเชื่อ. ตัวอยาง
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เชน ที่ส อนวา ละโลภะ โทสะ โมหะ เสีย จะอยูเย็นเป น สุขเชน นี้ มั นต อ งมอง
จนเห็น เองแลวจึงปฏิบัติ เพื ่อ ละโลภะ โทสะ โมหะเสีย ดังนี้เปน ตน เราจะได
เห็นชัดขึ้นมาวา สิ่งที่เรียกวาธรรมะที่จําเปนจะตองเขาเกี่ยวของดวยนั้น คงเหลือ
อยูแ ตธ รรมะพวกที ่ใ ชด ับ ทุก ขเ ทา นั ้น ที ่ไ มเ กี่ย วกับ การดับ ทุก ขแ ลว ไมจํา เปน
แม แ ต จ ะต อ งเรี ย น เพราะว า กิ จ รี บ ด ว น หรื อ ป ญ หารีบ ด ว นนั ้ น อยู  ที ่ ต  อ ง
ดั บ ทุ ก ข . ดั ง นั้ นในวันหนึ่งเมื่ อ พระพุ ทธองคกําลังเสด็จเดินทางไกลอยูกลางป า
ทานไดทรงหยิบใบไมขึ้นมากํามือหนึ่ง ทรงชูขึ้นแลวตรัสถามพระภิกษุทั้งหลายวา
ใบไมกํ า มือ เดีย วกับ ใบไมทั ้ง ปา นี ้ อยา งไหนมากกวา กัน ใคร ๆ ก็ย อ มเห็น
ไดเองวา ใบไมกํา มือ เดีย วนี้ มัน นอ ยกวา ที่จ ะเปรีย บกับ ใบไมทั้ง ปา ก็ตอ งทูล
อยา งนั ้น ทั ้ง นั ้น . ที ่นี ้ท า นก็เ ลยทรงย้ํา เปน ปกาสิต วา สิ ่ง ที ่ฉ ัน จะสอนแกพ วก
เธอก็คือ ธรรมะเทากับใบไมกํามือ เดียว คือสอนดวยเรื่องทุกข เรื่อ งมูลเหตุที่ให
เกิดทุกข เรื่องสภาพแหงความไมมีทุกขเลย และวิธีที่จะปฏิบัติใหถึงสภาพอันนั้น.
ถาเปรียบเทียบกับธรรมะที่ไดตรัสรูทั้งหมดแลวทรงเลือกเอามาสอน ก็จะเทากับ
ใบไมกํามือ เดีย ว. ขอ นี้แ ปลวา ขอบวงแหง ความรูข องสัพ พัญ ูนั้น เปรีย บกัน
ไดก ับ ใบไม ทั้ งป า แต ที่ นํ ามาสอนแกเวไนยสั ต วนี้ เท ากับ ใบไม กํ ามื อ เดี ย ว. สิ่ งที่
เรีย กวาจริย ธรรม ตอ งรวมอยูในใบไมกํา มือ เดีย วนี้ หรือ ในธรรมะกํา มือ เดีย วนี้
คือ เปน สว นของการประพฤติป ฎิบ ัติเพื ่อ ดับ ทุก ขไ ดเทา นั้น เราไมตอ งกลัว เรา
ไมตอ งทอ ถอย ในการที ่จ ะรูธ รรมะใหเต็ม ตามที่พ ระพุท ธเจา ทา นทรงประสงค
ทั้งนี้เพราะวามันเทากับใบไมกํามือเดียว. ถาเราไมสามารถจัดการกับ เรื่องเพียง
กํา มือเดี ยว ก็แปลวาเราไรค วามสามารถ ; และถาเราไม เขาใจเรื่องนี้ เราก็ต อ ง
สารภาพวาเราเปนคนไมมีสติปญ ญาหรือ โงเงา มากกวาจะพูด อยางอื่น ฉะนั้น
ขอใหสนใจใหตรงจุดของสิ่งที่เรียกวา ธรรมะในสวนที่เราจะตองไปเกี่ยวของดวย.
ขอนี้ไมไดหมายความวาทุกสิ่งไปหมด แตวา “ทุกสิ่ง” ที่จําเปนจะตองรู จะตอง
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เขา ใจ ตอ งปฎิบ ัต ิใ หเกิด ผลขึ้น มาเทา นั ้น นี ่แ หละคือ ขอบเขตของสิ ่ง ที ่เรีย กวา
จริยธรรมที่เราจะตองสนใจกันตอไป.
เดี ๋ย วนี ้เราใชคํ า วา “ศาสนา” กัน แทนคํ า วา ธรรมะ นี ้ก็ข อใหท ราบ
ไวดว ย วา ในครั้ง พุท ธกาลนั้น ไมมีคํ า วา ศาสนาใชเลย ไมใชโ วหารพูด ไมใ ช
คํา พูด ที่ใ ชพ ูด อยูต ามธรรมดา เพิ ่ง จะมามีในสมัย นี ้. ในสมัย พุท ธกาลใชคํา วา
“ธรรมะ” กัน ทั้ง นั ้น , คือ ใชคํ า วา ธรรมะของพระสมณโคดม, ธรรมะของครู
นิคันถนาถบุ ตร ธรรมะของครูสัญ ชยเวลัฏฐบุตร นี่ ก็เทากับการพู ดวาศาสนาของ
พระสมณโคดม ศาสนาของนิค รนถ ดัง ที่เ ราพูด กัน เดี๋ย วนี้. ถา เดี๋ย วนี้เ ราพูด
ดวยคําวาศาสนา ก็คือคําที่เขาพูดกันวาธรรมะในครั้งพุทธกาล เราจึงถือเอาคําวา
ศาสนา กับคําวาธรรมะ เปนสิ่งเดียวกันไดในบัดนี้.
คําวาธรรมะ หรือศาสนาในปจจบันนี้ เปนสิ่งที่ทําใหเกิดมีปญหาขึ้นมา
มากไม น อยเลย เพราะวาเวลาได ลวงมาตั้ งสองพั นกวาป ซึ่งท านครูบ าอาจารย
ทั้งหลายก็ทราบดีอยูแลว วาเวลาไดลวงมาตั้งสองพั นกวาป อะไรไดเกิดขึ้นบาง
ในระหวา งสองพัน กวา ปนี้ มัน คงจะมากทีเ ดีย ว เทา ที่อ าตมาอยากจะขอรอ ง
ใหสนใจไวและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อจะใชมันใหถูกตองนี้ ก็คือหลักเกณฑที่วา เรา
ควรจะทราบไววา สิ่งที่เรียกวาธรรมะหรือศาสนานั้น อยางนอยที่สุดก็กลาวไดวา
มีอ ยู ป ระมาณ ๖ รูป หรือ ๖ แบบดว ยกัน . แตใ น ๖ รูป หรือ ๖ แบบนั ้น จะมี
อยู เพี ย งแบบหนึ่ งเท านั้ น ที่ เราจะต อ งสนใจเพื่ อ นํ ามาใช ให เป น ประโยชน ให ได .
อาตมาขอถือโอกาสกลาวเผื่อการบรรยายครั้งตอ ๆ ไปดวย จึงไดกลาวถึงพระพุทธ
ศาสนา ๖ รูปหรือ ๖ แบบนี้ ที่จะตองเขาใจเปนพื้นฐานไวกอน ; และพึงเขาใจ
เลยไปถึงวา ไมเพียงแตสิ่งที่เรียกวาธรรมะหรือศาสนาเทานั้น แมแตสิ่งที่เรียกวา
วัฒ นธรรมทุก ชนิด จะเปน วรรณกรรม ศิล ปกรรม หรือ สถาปต ยกรรมก็ต าม
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ก็ล วนแต อยูในลั กษณะที่ จะตอ งผั นแปรไปในรูป ประมาณ ๖ รูป หรือ ๖ แบบนี้
ดวยกันทั้งนั้น ; ดังนั้นพอจะเปนหลักทั่วไปได.
ที่วาพุทธศาสนามีอยู ๖ รูป หรือ ๖ แบบนี้ก็คือ แบบแรกที่สุดไดแก
origin นี ้ห มายถึง ธรรมะหรือ ศาสนาชนิด ที ่พ ระพุท ธเจา ทา นตรัส เอง สอนเอง
เมื ่อ ยัง ทรงดํ า เนิน ไปมาตรัส สอนอยา งไรเปน อยา งไร ; นี ้เ ราเรีย กวา origin
สํ า หรั บ origin นี้ เมื่ อ ล ว งมาถึ ง สองพั น กว า ป นี้ มั น ยากมากที่ เราจะ identify.
ตัวอยางเชนเราจะระบุลงไปวาพระพุทธรูปองคไหนมีพระพักตรคลายพระพุทธเจา
ที่สุด เราไมมีทางที่จะเลือกคัดขึ้นมาได เพราะพระพุทธรูปตั้งมากมายนี้ลวนแต
พระพักตรตางกัน; ขอนี้ฉันใด เรายากที่จะ identify วาคําพูดคําไหนประโยคไหน
ในพระไตรปฎ กเปน origin; ดัง นั้น เราตอ งใชส ติป ญ ญามากสัก หนอ ย แตต อ ง
ถือวา origin นี้ตองมีอยูจริง.
หลักธรรมะหรือศาสนารูปตอมาก็คือ evolution ซึ่งอาจจะตองถือเปน
หลัก วา สิ่งที่เปน วัต ถุห รือ เปน นามธรรมก็ดี เมื่อ เวลาลวงไป ยอ มมี evolution
หรือ วิวัฒ นาการนี้เขา มาแทรกแซงดว ยอํา นาจสิ่ง แวดลอ มทั้งนั้น ขอ นี ้ห มายถึง
อาการที่ไมไดมีใครเจตนาไปทํามัน แตมันเปนไปเอง เชนการจําตอๆ กันมาผิด
หรือ คั ด ลอกต อ กัน มาผิ ด ตี ค วามหมายผิ ด เป น ต น . การที่ เวลาล วงไปทํ านองนี้
สิ่งที่เรีย กวาภาวะแหง ธรรมะหรือ ศาสนาของพระพุท ธเจา ก็มีก ารเปลี่ย นไปตาม
กฎเกณฑ นั้ นตามสิ่ งแวดล อม โดยไม มี ใครเจตนาจะให เป น นี้ ก็ ส วนหนึ่ ง ; ดั งนั้ น
จึง มีห ลัก พุท ธศาสนาหรือ ธรรมะขึ ้น มาอีก รูป หนึ ่ง ซึ ่ง ไดเปลี ่ย นแปลงไปในตัว
มันเองไมมากก็นอย.
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ตอมาก็มี อีกรูปหนึ่ งเป นรูปที่ ๓ คือ development นี่ หมายถึงมนุ ษย
เรานี้ หรือ มือ ของมนุษ ยเรานี้แ หละ ไปแตะตอ งได คือ ไปแกไขปรับ ปรุง ทําให
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เกิด สิ ่ง ตา งๆขึ ้น มาใหมอ ีก สว นหนึ ่ง ดัง นั ้น เราจึง มีบ าลี มีอ ัต ถกถา มีม ติอ ะไร
แปลก ๆ ออกไป กระทั้งถึงเรามีคัมภีรอภิธรรมที่สมบูรณ เมื่อ พ.ศ. ๕๐๐-๖๐๐
ดังนี้เปนตน หรือมีคําสอนที่ถูกปรับปรุงใหเหมาะกับกาละเทศะมากขึ้น กลายเปน
Developed Buddhism ขึ้นมาอีกรูปหนึ่ง.
ที ่รา ยไปกวา นั ้น ก็ม ีอ าการที ่เรีย กวา transition คือ การเปลี ่ย นรูป
จากเดิมในระยะที่เปนหั วเลี้ยวหัวตอ เพราะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสถานที่ ทําใหเกิด
พุทธศาสนาแบบที่เปลี่ยน หรือกําลังเปลี่ยนรูปไปจากเดิม ไดแกการที่พุทธศาสนา
เขา ไปในบางประเทศ หรือ ลว งมาถึง ยุค ใดยุค หนึ ่ง ซึ่งมีก ารตอ สูกัน ในระหวา ง
ศาสนาเปนตน มันทนอยูไมไดที่จะใชคงอยูในรูปเดิม จึงตองเขียนคัมภีรขึ้นใหม
หรือถึงกับตั้งนิกายขึ้นใหม, ซึ่งมองดูแลวก็จะเห็นไดวา ทิ้งหลักเดิมโดยปริยายใด
ปริย ายหนึ ่ง แมจ ะไมใ ชทั ้ง หมด พระพุท ธศาสนา หรือ ธรรมะ ในรูป นี ้น า
อันตรายมาก.
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ยิ ่ง กวา นั ้น เมื ่อ เวลาลว งไปนานเขา หรือ การผัน แปรมีม ากเขา
จนกิจ การของพระพุ ท ธศาสนาตกไปอยู ในอิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เข า ก็ เกิ ด
Influenced Buddhism ขึ้นมาอีก คื อพุ ทธศาสนาที่ ถูกอิทธิพลบางอย างครอบงํา
ตัวอยางเชนวาระบบการศาสนาตกเขาไปอยูใตอํานาจของเจาผูครองนคร เกิดมี
ภิกษุ ประเภท royal priest อะไรขึ้นมา ซึ่งพระเจาแผนดินหรือใคร ๆ แตงตั้งให
เมื่ อ ไรก็ ได ถอดเสี ย เมื่ อ ไรก็ ได แล วแต ค วามชอบใจของผู มี อํ านาจในยุ ค นั้ น ๆ.
Influenced Buddhism ชนิดนี้ ยิ่งนาอันตรายมากขึ้นไปอีก. ยิ่งตกมาในสมัยนี้แลว
อยากจะกล าววา แม แต หม อขาวหม อแกงของพวกทายกทายิ กา ก็ ยั งมี influence
เหนือ ภิก ษุส งฆ ซึ่ง ทํ า ใหเ กิด การผัน แปรในหลัก ธรรมที ่สั ่ง สอนกัน อยู. ขอให
ระวังพุทธศาสนาแบบนี้.
อั น สุ ด ท า ย คื อ application พุ ท ธศาสนาอั น ไหนที่ จ ะเป น Applied
Buddhism ที่จ ะใชไดกับ ชีวิต ประจําวันโดยแทจริง และบริสุท ธิ์ผุด ผอ งตามเดิม
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เราตองไลมาตามลําดับ ๆ เราตองคนใหพบพุทธศาสนา ที่ประยุกตหรือ applied
แกเราในสมัยนี้ได . ทั้งหมดนี้คือปญหาที่ออกจะยากลําบากสําหรับผุที่ไมเคยสนใจ
มากอน เราจะตองกระโดดแผล็บเดียวถึง origin ก็คงเหลือวิสัย : ถาเราไลไปตาม
ลํ า ดั บ เราก็ จ ะเจอะแต evolution, development, transition หรื อ infuence
อะไรเหลานี้ทั้งนั้น และเดี๋ยวนี้เราจะทําอยางไรดี จึงจะได Applied Buddhism มา.
พุทธศาสนาหรือธรรมของพระพุทธศาสนา อยางนอยยอมมีอยูในรูป ๖ รูป หรือ
๖ ชนิด ดังที่กลาวมานี้ เราตอ งสนใจในการที่จะแยกคัดออกมาใหได ใหถูก ตอ ง
ในสวนที่พระพุทธเจาทานเรียกของทานวา กํามือเดียวใหพวกแก สวนที่มากมาย
เทา กับ ใบไมทั ้ง ปา ทั ้ง ดงนั ้น มัน ก็ค ือ ทั ้ง หมดหรือ แถมทั ้ง ๖ แบบ หรือ ยิ ่ง กวา
๖ แบบ เราจะตอ งสนใจในสว นที ่เ รีย กวา กํ า มือ เดีย วนี ้ ซึ่ง จะไดก ลา วกัน ให
ละเอีย ดชั ด เจนเฉพาะเรื่อ งในวั น หลั ง ๆ เพราะในวั น นี้ ได ก ล า วแล ว ว า เป น เพี ย ง
introduction ทั่วไปเทานั้น.
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พุทธศาสนาที่เราจะใชไดแกชีวิตประจําวันของเราจริง ๆ นี้ มันก็ยัง
มีปญหาอีกมากสําหรับมนุษยสมัยนี้ เพราะวามนุษยเราสมัยนี้ มันรูมากยากนาน
จู จี ้พ ิถ ีพ ิถ ัน เกิน ไป จะเอาอยา งนั ้น จะเอาอยา งนี ้. แมค วามรูที ่ป ระดิษ ฐขึ ้น มา
ใหม ๆ นี้ ก็ลวนแตไมอยูในรองในรอยวาจะเอาอยางไรกันแน. เราปลอยไปตาม
อํา นาจของสติป ญ ญาที ่แ ตกฉานไมม ีที ่สิ ้น สุด เรื่อ งมัน ก็ยิ่ง มากขึ้น หนัก เขา ก็
เป น ประเภท รู กั น มากมาย แต แ ล วก็ ทํ าความสงบหรื อ สั น ติ ภ าพให แ ก โลกไม ได
เปน เรื่องความรูทวมหัวเอาตัวไมรอดอยูต ลอดเวลา ; ฉะนั้น เราก็ควรจะกําหนด
ใหแนนอนลงไปวาเราจะเอารูปไหนกัน. แมพุทธศาสนาหรือธรรมในสวนที่จะใช
เปนประโยชนแกเราไดจริง นี้ก็ยังมีหลายเหลี่ยม. อาตมามาใชคําวาหลายเหลี่ยม
หรืออยางนอยก็สัก ๖ เหลี่ยมอีกเหมือนกัน. สําหรับจํานวน ๕ หรือ ๖ นี้ไมใชวา
ตายตัว แตนํามากลาวหรือเปรียบเทียบเพื่อเปนตัวอยาง.
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ธรรมะ หรือศาสนา ในฐานะที่เปนศาสนา นั้น ก็เหลี่ยมหนึ่งแลว:
ธรรมะที่เปนศาสนานั้น หมายความวา เปนการประพฤติเพื่อ ดับ ความชั่วที่กาย
ที่วาจาใจกัน โดยตรง ตามระเบีย บปฏิบัติที่วางไวอ ยางชัด เจน นี่เรีย กวาธรรมะ
ในฐานะที ่เ ปน ศาสนาหรือ เปน religion. คํ า วา religion นี ้ ขออยา ไดถ ือ เอา
ความหมายใหคลุมเคลือดวยความเกี่ยงงอนกัน จนไมรูวาจะเอาอยางไรดีอยางที่
กําลั งเถียงกัน อยูทั่ วไป แต ขอให ถือเอาความหมายของคํ าวา religion นี้ วาเป น
“สิ่งที่จะขจัดความเปนทุกขในดานจิต ดานวิญญาณได” เทานั้นก็พอแลว.เราใช
คําวาศาสนาเปนภาษาไทยกัน ในความหมายแตเพียงคําวาสั่งสอน ถาอยางนี้
มั น ไม พ อ เพราะมั น ไม เ พี ย งคํ า สั ่ ง สอน ต อ งรวมทั ้ ง ปฏิ บ ั ต ิ และมี ผ ลของ
การปฏิบ ัต ิด ว ย. ถา เราใชคํ า วา religion ซึ่ง มีรากศัพ ทวา “ผูก พัน ” หรือ อะไร
ทํานองนี้ ก็ตองถือ เอาความหมายใหถูก เชนวา ผูกพัน จิต วิญ ญาณไวกับ พระ
เปน เจา หรือสภาพที่ไมเปนทุกข อยางนี้มันจึงจะใชได. ความหมายของคําวา
religion นั้นนํามาใชกับคําวาศาสนา แมในพุทธศาสนาก็ได คือหมายถึงวิธีปฏิบัติ
ที่จะผูกพันดวงจิตวิญญาณไวกับสภาพที่ไมเปนทุกข หรือความดับทุกขสิ้นเชิงนั้นเอง.
หรือจะถือวาคํานี้มีความหมายวา ระเบียบปฏิบัติเพื่อเขาถึงพระเปนเจา มันก็ใชได
ในขอที่วาเราจะมีระเบียบปฏิบัติ ที่เขาถึงความไมมีทุกขหรือความดับทุกข. เมื่อ
ใหความหมายของคําวาพระเปนเจา วาเปนสภาพที่ไมมี่ทุกข มันก็ตรงกันไดไมวา
ภาษาไหนหรือแมแตศาสนาไหน. ถาเราถือเอาคําวาศาสนาในภาษาไทยเปนหลัก
ก็ใหมีความหมายอยางนี้ ; และนี้แหละคือขอที่วา ธรรมะในฐานะที่เปนศาสนานั้น
มีอยูเหลี่ยมหนึ่ง.
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เหลี่ยมที่ถัดไปก็คือ ธรรมะในฐานะที่เปนปรัชญา ซึ่งชอบพูดกันนัก
และฝรั่งก็สนใจกันมากในเหลี่ยมนี้ เหลี่ยมนี้เอง เปนเหลี่ยมที่นําไปสูความไมมี
ที่สิ้นสุดของสติปญ ญา เพราะวาสิ่งที่เรียกวาปรัชญาคืออะไรทั้งนั้น บรรดาทาน
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ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ทราบดีอยูแลว วามันคลายๆกับ หลักป กเลน อยูมาก.
มันมีประโยชนก็เรียกวาไมแนนแฟน แตถึงอยางนั้นก็ยังมีคนสนใจมากกวาเหลี่ยม
ที่เปนศาสนาเสียอีก เพราะวามันสนุกดี มันสนุกมาก เปนเหยื่ออยางดีของปญญา
หรือบุคคลที่มีปญญา ดังนั้นคนจึงสนใจธรรมะในแงของปรัชญากัน มากกวาในแง
ที่เปนตัวแทแหงศาสนา.
เหลี่ยมตอไปอีก ก็คือ เหลี่ยมของวิทยาศาสตร พวกที่มีหัวหรือมีนิสัย
สันดานเปนนักวิทยาศาสตร ก็มองธรรมะไดในเหลี่ยมของวิทยาศาสตร และมันก็
มีช อ งทางที ่จ ะมองเชน นั ้น จริง ๆ เหมือ นกัน . ยิ ่ง ธรรมะในพระพุท ธศาสนา
ที่กลาวไวโดยกฎเกณฑ อันตั้งรากฐานอยูบนเหตุผลแลว มันทนตอการพิสูจนมาก
แมจะเรียกรองใหมีสิ่งที่เรียกวา experiment กัน ก็ยังมีใหได แตตองเปนในทาง
ดานจิตใจ มีหลักเกณฑ ที่ทําใหเราเห็นไดวา ธรรมะนี้ที่มีความหมายตามแงของ
วิทยาศาสตรก็มีอยูเปนอันมาก. ถาเรายิ่งไปแยกความหมายของคําวาวิทยาศาสตร
เปนจิตวิทยา เปนตรรกวิทยา เปนคณิ ตศาสตร หรือ mathemathics อยางนี้เปนตน
เขาดวยแลว ก็ยิ่งมีทางที่จะเอาไปจับเขากับหลักธรรมะนานาชนิดในพระพุทธศาสนา
ไดม ากยิ่ง ขึ้น ไปอีก . เพีย งแตใ นแงข องวิท ยาศาสตรตา ง ๆ หลายแขนงอยา งนี้
พระพุทธศาสนาก็มีใหอยางลนเหลือ ทําใหนักศึกษาบางคนเมาเหมือนกับเมาเหลา
ในการไปใชสติปญญาควาพระพุทธศาสนาในแง ตรรก ในแงของ จิตวิทยา หรือ
แมแตในแงของ คณิ ตศาสตร. มันเปนเรื่องของ เครื่องเรืองปญ ญา ไปเสียทั้งนั้น
ไมดับทุกขโดยตรงเลย.
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เหลี่ยมที่ไกลออกไปอีกก็คือ เหลี่ยมที่ เป นศิล ปะ ธรรมะนี้ ถาคนเรา
มีจิตใจเปนศิลปนแลว จะดูธรรมะเปนศิลปะได และจะหลงใหลไดมากเหมือนกัน
เพราะวาถาใครไปเขาใจตัวธรรมะหรือการการปฏิบัติะธรรมะชนิดที่นาอัศจรรยที่สุด คือ
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ที่เปลี่ยนจิตใจของคนเราจากสภาพที่ไมงดงาม ใหมาสูสภาพที่งดงาม มันจะจับอก
จับใจที่สุด ถาเราครองชีวิตอยูตามหลักของพระพุทธศาสนาแลว ยอมกลาวไดวา
มีชีวิตอยางศิลปะที่แทจริง คือศิลปะแหงการครองชีวิตชนิดที่เยาะเยยทาทายตอ
ความทุกข ความตาย หรืออะไรก็ได เพราะคําวาศิลปะมีความหมายอยางกวางขวาง
ฉะนั้น พระพุท ธศาสนาจึง มีอ ยูส ว นหนึ ่ง ซึ่ง สอ แววของศิล ปะ เราอาจสนใจได
ในฐานะที่เปนศิลปะ จึงเกิดมีคําวา Buddhist Art of Life ขึ้น ซึ่งเปนที่สนใจของ
พวกฝรั่ง ยิ่ง กวา ที่เราสนใจกัน อยูในเมือ งไทย การที่เขาไมส นใจคํา บอกเลา ของ
พวกเราเมืองไทย ก็ดูเหมือนจะเปนวาเพราะเราไมมีหัวในการที่จะแสดงใหเขาเห็น
ศิ ล ปะของชี วิ ต แบบนี้ ซึ่ งพวกพุ ท ธศาสนาอย า ง Zen ของญี่ ปุ น นั้ น ทํ า ได ดี ก ว า
อยางนี้เปน ตน . ดังนั้น พุทธศาสนาเหลี่ย มนี้ก็เปน เหลี่ย มที่ลอใจอยูม าก ทําให
ฝรั่งสนใจตอเหลี่ยมนี้ จนไมเขาถึงตัวแทของพุทธศาสนาโดยเร็วก็ยังมี.
เหลี่ ย มถั ด ไปก็ อ ย า งเช น ว า เป น วรรณคดี . ธรรมะนี้ จะกล า วกั น
ในรูปเป นตัวหนั งสือ หรือเป นเสียง หรือแม แต ความหมายก็ตาม ยอมมีลักษณะ
เปน วรรณคดี คือ มีค วามไพเราะ. ยิ่ง เราไปเอาพระไตรปฎ กเปน ตัว ธรรมะดว ย
แลวละก็ จะเปนวรรณคดีที่ยากที่ใครจะมาตีใหแตกได คือเปนวรรณคดีที่ดึงดูดใจ
อยา งยิ ่ง . มัน เสีย แตวา พวกเราไมค อ ยรูภ าษาบาลี ไมรูภ าษาถึง ขนาดที ่จ ะได
รสทางวรรณคดีจากพระไตรปฎก ; แตอาตมากลายืนยันวา ถาใครรูภาษาบาลีดี
อยางรูภาษาไทยแลว ลองไปอานพระไตรปฎกที่เปนภาษาบาลีดูเถิดจะเมาวรรณคดี
ของพระไตรปฎ กซึ่งมีทั้งรอยแกว มีทั้งกาพยกลอน และมีทั้งความลึกซึ้งในทาง
การแสดงความคิด การใหความหมาย เปนความไพเราะมีลักษณะเปนวรรณคดี.
ถึง แมต ัว ธรรมะเอง ก็ม ีค วามไพเราะอยา งนั ้น จนพระพุท ธเจา ทา นตรัส วา
พรหมจรรยงามทั้งขางตน งามทั้งตรงกลางดังนี้เปนตน ; และทรงกําชับใหสอน
พรหมจรรย หรือประกาศพระศาสนานี้ ใหงามทั้งเบื้อ งตน ใหงามทั้งตรงกลาง
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ใหงามทั้งเบื้องปลาย อยางนี้เปนตน คนที่เปนนักศึกษาอาจจะหลงพระไตรปฎก
ในฐานะที่เปนวรรณคดีจนลืมปฏิบัติธรรมก็ได.
อาตมาจะยกตั วอย างเหลี่ ยมคู สุ ดท าย อย างเช นว าเป นเรื่ องทางอนามั ย.
นี่ดูมันจะไกลมากไปแลว แตก็ยังอยากจะยกมาใหเห็นวา ธรรมะนี้ ถาจะมองกัน
ในแงวิชาอนามัย หรือสุขวิทยาอนามัยก็ยังได เพราะวาถาเราปฏิบัติธรรมะอยูแลว
ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวาอนามัย นี่ขึ้น มาเปน อยางยิ่ง ทั้งทางกายและทางใจ เพราะ
เปนสิ่งที่เนื่องกัน : คนเราถาอนามัยทางจิตดีแลว อนามัยทางกายก็ดี. ทางเกิด
แหง โรคทางกายนี้ มีมูล จากโรคในทางจิต ; ธรรมะยอ มบํ า บัด โรคในทางจิต
เปนสวนใหญ และก็มีผลตอเนื่องไปถึงโรคในทางกาย. เพียงแตวาเราจะเป นอยู
ใหคลอยตามระเบียบวินัยทางศาสนาเทานั้น จะมีความสบายหรือผาสุกทางกายนี้
เปน อยางยิ่ง โดยไมเกี่ยวกับ จิตใจก็ได. นี่แ หละคือ ขอ ที่แมแตจ ะมองกัน ดูในแง
สุขภาพวิทยาอนามัยนี้ก็ยังได.
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นี่แหละ คือขอที่พุทธศาสนาถูกมองกันหลายเหลี่ยม และเหลี่ยมไหน
เปน เหลี่ย มที่ถูก ตอ งที ่สุด หรือ สํา คัญ ที่ส ุด ก็ขอใหพิจ ารณาดู เพราะถาเราจับ
เหลี่ยมผิด ก็คลายกับอุตริไปดื่มเหลา หรือสูบฝน หรือกัญ ชาเขาเปนแน คือติด
แลว ก็ไ มม าสนใจในเหลี ่ย มที ่ค วรสนใจ. ดัง นั ้น ใน ๖ เหลี ่ย มนี ้ ควรจะถือ วา
เหลี ่ย มที ่เรีย กวา ศาสนานั ่น แหละคือ เหลี ่ย มที ่พ ึง ประสงค. ขอย้ํ า วา ธรรมะใน
ฐานะที่เปนศาสนา ธรรมะในฐานะที่เปนปรัชญา ธรรมะในฐานะที่เปนวิทยาศาสตร
ธรรมะในฐานะที่เปนศิลปะ ธรรมะในฐานะที่เปนวรรณคดี และธรรมะในฐานะที่
เปนสุขวิทยาอนามัย เปนตน เหลี่ยมแตละเหลี่ยมเหลานี้ เหลี่ยมที่เรียกวาศาสนา
นั้น เปน เหลี่ย มที่ค วรประสงคอ ยา งยิ่ง ; แตเ รามัก จะเห็น เปน ของครึค ระไป.
คนที่ตื่นการศึกษาสมัยใหม มักเมาในความหมายของคําวาปรัชญา วิทยาศาสตร
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พวกนี้มักจะรูสึกวา เสียงวาศาสนาหรือธรรมะนั้น เปนของครึคระไป ก็หันหลังให
ที่จ ริงไมใชวา เขาเปน คนโง แตเขาเปน คนที่เผลอเพีย งนิด เดีย ว จึงเกิด อาการที่
หันหลังใหขึ้นมาในตอนแรก แลวจะทราบความจริงไดอยางไร เพราะมันมีอาการ
หัน หลัง ใหเ สีย ตั ้ง แตต อนแรก ; นี ่แ หละเรื่อ งมัน อยู ที ่ว า เราทํ า ผิด เพีย งนิด
เดี ย วในขั้ น ต น ผลก็ เกิ ด เป น ความผิ ด มากมายไม สิ้ น สุ ด ขึ้ น มาได เพราะเราไม
รูจ ัก ธรรมะในรูป ที ่ถ ูก ตอ ง และในเหลี ่ย มที ่ถ ูก ตอ ง. อยา งนอ ยมัน ก็เ กิด ผล
ขึ้นมาทําใหเรารูสึกวา แหม ! มันมากมายเหลือที่จะเขาใจได หรือถึงกับวามันไม
จําเปนแกเราเลย มันไมจําเปนแกใครเลย ; ทั้ง ๆ ที่ธรรมะนี้จําเปนแกชีวิตทุกชีวิต
ไมวา จะเปน เด็ก เปน ผูใหญ เปน ชาวบา น เปน นัก บวชวัย ไหนรุน ไหนไปหมด
ซึ่ งรวมความวา ความทุ กข ของมนุ ษย เรานี้ ต องแก ไขด วยธรรมะ และ สั น ติ ภาพ
ถาวรของโลกนั้ น ต อ งสร างสรรค ขึ้ น มาด วยธรรมะ ต อ งมี รากฐานอยู บ นธรรมะ
ซึ่งเราจะใชคําวาศาสนา หรือจะใชคําวาพระเปนเจา หรือใชคําวาอะไรก็สุดแทได
ทั้งนั้น แตความหมายมันอยางเดียวกัน คือธรรมะชนิดที่ประพฤติปฏิบัติไปแลว
จะชวยใหเกิดความสงบสุข. แตเมื่อเรามองไมเห็นสิ่งนี้หรือ วามองเห็น เปนอยาง
อื่น ไปเสีย แลว ก็ไ มมีก ารเขา มาเกี่ย วขอ งกับ ธรรมะ ; และแมจ ะมีก ารเขา มา
เกี่ยวของกับธรรมะ ก็ยอมเปนไปอยางผิดวิธีทั้งนั้น คือไมเปนไปในลักษณะที่จะ
ใหเ ขา ถึง ธรรมะที ่แ ทจ ริง ได. ดัง นั ้น จึง ขอวิง วอนในครั้ง แรกนี ้ วา เราควรจะ
สนใจรู ป และเหลี่ ย มต า งๆของธรรมะนี้ ใ ห ดี ขอให ถื อ ว า อาตมาพยายามที่ จ ะ
introduce ท า นครูบ าอาจารย ทั้ ง หลาย ให เข า ถึ ง จุ ด ที่ แ ท จ ริ ง จุ ด หนึ่ ง ของสิ่ ง ที่
เรีย กวา ธรรมะ ในลั ก ษณะกํ า มื อ เดี ย ว ในบรรดาธรรมะทั้ ง หลายที่ เท ากั บ ใบไม
ทั้งปา ซึ่งเราจะไดวินิจฉัยกันวันหลัง.
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สํา หรับ การที่เราจะอบรมธรรมะในสว นที ่เปน จริย ธรรมกัน ตอ ไปนั ้น
เราควรจะมีความมุงหมายที่ถูกตอง เพราะวาธรรมะจะตองเปนของถูกเสมอไป ;
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ถา มัน ผิด หรือ เกิด ความรูส ึก ผิด ก็ต อ งเขา ใจวา เราเขา ใจธรรมะผิด ธรรมะนั ้น
โดยหลักใหญก็แบงไดเปน ๒ ประเภท คือฝายโลกียะฝายหนึ่ง และฝายโลกุตตระ
ฝา ยหนึ ่ง . คํ า สองคํ า นี ้เ คยถูก เหยีย ดหยามมาก วา เปน คํ า ที ่ไ มจํ า เปน ตอ งมี
ในปทานุกรมของสมัยนี้ก็ได. แตที่แทจริง คําสองคํานี้เปนคําที่มีความหมายชัดเจน
และใหค วามหมายที่รัด กุม . คํา วา โลกีย ธรรมหรือ ธรรมะประเภทโลกีย ะนั้น หมาย
ถึ งธรรมะประเภทที่ ทํ าให บุ ค คลอยู เป น สุ ขตามวิ สั ย โลก ; ส วนโลกุ ต ตรธรรมนั้ น
หมายถึงธรรมะที่สูงขึ้นไป คือทําใหบุคคลสามารถมีความสุขชนิดที่เรียกวาเหนือ
โลก. โลกีย ธรรมหรือ วิสัย โลกนั้น เราจํากัดความกัน งาย ๆ ดวยอุป มา เหมือ น
อยางวาถาเราจะจับปลา เราก็ไมควรจะถูกเงี่ยงปลาตํา ; ถาเราจะกินปลา เราก็
ไมค วรจะถู ก ก า งปลาติ ด คอ. โลกนี้ มั น เหมื อ นปลาที่ มี ก า งอย า งยิ่ ง ; โลกเรานี้
เหมื อ นปลาที่ มี ก างอย างยิ่ ง ! ถ าเราจั บ มั น ไม ดี มั น จะตํ า เราด ว ยเงี่ย ง; ถ า เรา
กิน มัน ไมดี กา งมัน จะติด คอ ขอ นี้ห มายถึง การที่เราจะมีชีวิต อยูใ นโลก แมใ น
ระยะที ่เราศึกษาและประกอบอาชีพ เพื่ อ ให ได ผลอย างใดอยางหนึ่ งมา นี้ เปรีย บ
เหมือนกับจับปลา มันมีแตจะถูกเงี่ยงปลาอยูเรื่อย ตั้งแตเด็ก ๆ ที่เรียนหนังสือมา
ทีเดีย ว จนกวา จะเปน ผูใหญป ระกอบอาชีพ . ทีนี่เมื ่อ ไดผ ลมาเปน ทรัพ ยส มบัติ
เปนลาภยศชื่อเสียงบริวาร เหลานี้เรียกวาเปนตัวปลามาแลว ถากินไมดีมันจะมี
กางติ ดคอ และถึงแกคววามตายได ; ฉะนั้นขอปฏิบั ติเหลาใด ที่ จะทําใหเรามีชีวิต
อยู ใ นโลก ชนิ ด ที่ จั บ ปลาก็ ไ ม ถู ก เงี่ ย ง กิ น ปลาก็ ไ ม ถู ก ก า งนี้ นี่ แ หละ ที่ เ ราจะ
รวมเรี ย กว าโลกี ยธรรม คื อธรรมะที่ จะปฏิ บั ติ ไปตามวิ สั ยโลก เพื่ อมี ความสุ ขอย าง
วิสัย โลก. ทีนี ้ ธรรมะอีก ประเภทหนึ ่ง ที ่เ รีย กวา โลกุต ตรธรรมนั ้น เปน ไปเพื ่อ
ความสุข อยา งเหนือ โลก. ถา เปรีย บเทีย บก็ค ลา ยกับ วา จะไมตอ งจับ ปลาหรือ
กิน ปลาเสีย เลย ; มัน เปน เรื่อ งที ่ส ูง อยา งที ่เ รีย กไดวา ตรงขา มกัน ก็ไ ด. แตถ ึง
อยา งไรก็ด ี ก็ย ัง อยู ใ นวิส ัย ที ่ม นุษ ยเ ขา ถึง ได และเมื ่อ นั ้น แหละ เราจะไดรับ
ความสุขอยางยิ่ง แมวาจะเปนสุขอยางสวนตัวบุคคล ไมใชความสุขสวนสังคม;
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ดังนั้นเราควรจะรูจักถือเอาประโยชนใหมากกวา : ในสวนปจจเจกชนคนหนึ่ง ๆ นั้น
เมื่อ จะถือ เอาความสุขจากธรรมชาติใหไดม ากเทาใดแลว ก็ควรจะถือเอาใหได.
สวนทางสังคมนั้น มันเนื่องกันกับผูอื่นเปะปะไปหมด มันก็ตองลดหลั่นลงมาเปน
ธรรมดา คื อ มั น เป น ความสุ ขอย างโลกๆ แต ถ าสํ าหรับ ป จ เจกชนคนหนึ่ งๆ แล ว
ธรรมชาติสรางเรามาอยางเหมาะสม ที่จะกระโดดออกไปไกลถึงกับวาไปรับความสุข
อย างโลกุ ต ตระก็ ได นี้ ก็ เรี ย กว าเราอยู เหนื อ กระแสของโลก อยู เหนื อ กรรม อยู
เหนือวัฏ สงสาร หรือ อยูเ หนือ ทุก ขทั้ง ปวง ดัง นั้น เราควรจะสนใจคํา วา กรรม
วัฏ ฏสงสาร และทุก ข กัน บา งพอเปน เคา ๆ เพื่อ เปน ประโยชนแ กก ารเขา ใจ
ในวันหลังตอไปดวยเหมือนกัน.
อาตมาขอถือ โอกาสแทรกคํ า อธิบ ายตรงนี ้เ สีย เลยวา เรื ่อ งกรรมใน
พระพุท ธศาสนานี ้ มีเ ขา ใจผิด กัน อยู ม ากที ่ส ุด แลว ก็อ วดดีว า เขา ใจถูก . ขอ นี้
เปน การตูพ ระพุท ธเจาและตูพ ระพุท ธศาสนาอยูอ ยางยิ่ง ; คือ เรื่อ งมัน มีวา เรา
เชื่อกันวา พุทธศาสนาสอนวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เพียงเทานี้เปนพระพุทธศาสนา.
อยา งนี้ไมถูก . นี่ขอใหฟ ง ไวกอ นวา อาตมายืน ยัน วา ไมถูก , ไมเปน การถูก ตอ ง
ที ่จ ะกลา วเชน นั ้น . พระพุท ธเจา ทา นไดก ลา วอะไร ๆ มากกวา นั ้น . การกลา ว
แตเ พีย งวา ทํา ดีไ ดดี ทํา ชั่ว ไดชั่ว ศาสนาไหนก็ก ลา ว ; แมจ ริย ธรรมระบบ
ไหนที่ไมถึง ขนาดที่เปน ศาสนา ก็ยังมีห ลัก อยา งนั้น ; ทํา ไมพระพุท ธเจา จะตอ ง
กลา วซ้ํา กับ คนอื่น . ถา อยา งนั ้น แลว จะตอ งมีพ ระพุท ธเจา ทํ า ไม กฎเรื่อ งกรรม
ของพระพุท ธเจา นั ้น มีตอ ไปถึง กับ วา เราทํ า อยา งไรเราจึง จะอยูเ หนือ กรรม.
ขอนี้ อธิบายวา ถาเราตองเป นไปตามกรรมชั่ว เหมื อนกับ รองไห อยูเรื่อยนี้ มัน ก็
ไมไหว. ถาเราจะมีก รรมดี เปนไปตามกรรมดี ใหหัวเราะอยูเรื่อ ย อยางนี้มัน ก็
ไมไหว ; มันกระหืดกระหอบอยูดวยกันทั้ง ๒ แบบ ไมวาแบบที่เรียกวาดีบุญหรือบุญ
ไมวาชั่วหรือบาปก็ตาม. บาปก็กระหืดกระหอบไปตามแบบของบาป บุญก็กระหืด
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กระหอบอยา งเรน ลับ ไปตามแบบของบุญ ดัง นั ้น จึง อยูเหนือ นั ้น เสีย เลยไมได ;
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอนกรรมที่ ๓ คือกรรมที่ไมดีไมชั่ว ขอนี้แหละ
คือตัวศาสนาตัวแท หรือตัวแทของพรหมจรรยที่เรียกวาอริยมรรค ซึ่งเมื่อปฏิบั ติ
แลวยอมเกิดมรรคผลนิพพาน. ดังนั้นการปฏิบัติ ที่เปนไปเพื่อมรรคผลนิพพานนั้น
ไมไชกรรมดี แตเปนกรรมที่ ๓ คือเปนกรรมที่อยูเหนือดี เหนือชั่ว และเปนกรรม
ที่ทํา ความสิ้น สุด ใหแ กก รรมดีก รรมชั่ว ขอ นี้ อธิบ ายวา กรรม ๒ กรรม คือ
กรรมดี กรรมชั่ว; สวนกรรมที่ ๓ นี้ เปนกรรมที่จะทําความสิ้นสุดใหแกกรรมดี
กรรมชั่ว ; คือ เมื ่อ เราปฏิบ ัต ิใ นอริย มรรค จนมีจิต ใจอยู เ หนือ การที ่จ ะยึด มั ่น
ถือ มั ่น ในความดีค วามชั ่ว แลว จิต ใจจะประสบสัน ติช นิด ที ่เ รีย กวา นิพ พาน.
พระพุท ธเจา ทานสอนกรรมนี้ และสอนอยา งนี้ ไมใชส อนเพีย งใครๆก็พูด ไดวา
ทํา ดี-ดี ทํ า ชั่ว -ชั่ว เทา นี ้ไ มใ ช. พระพุท ธเจา ทา นไมไ ดส อนอะไรต่ํา ๆ เพีย ง
เทา นั ้น ทา นสอนสิ ่ง ที ่ส ูง สุด คือ ขอ ที ่ว า มนุษ ยเ ราสามารถเอาชนะกรรมได.
นี่แหละคือขอปฏิบัติที่เรียกวาโลกุตตระ อันเปนที่สิ้นสุดของกรรม. มันเหมือนกับ
ไมต อ งกิน ปลา มัน ไมต อ งจับ ปลา สว นที ่เ รีย กวา อยู เ หนือ สัง สารวัฏ ฏนั ้น
หมายความวาถาคนเราตองเปนไปตามกรรมแลว นั้นแหละคือสังสารวัฏฏ สังสาระ
แปลวาไหลเวียน. วัฏฏะ แปลวา วงกลม ; สังสารวัฏฏ แปลวาวงกลมแหงการ
ไหลเวีย น. วงกลมแหง การไหลเวีย นก็คือ มีกิเลสเปน ความอยาก แลว ก็มีก าร
ทํา กรรมตามความอยากนั้น แลวก็มีผลกรรมเปนวิบากเกิดขึ้นมา; เราไดเสวยผล
กรรมนั้น แลว ก็มีค วามอยากอยา งอื่น ตอ ไป ทํา กรรมอยา งอื่น ตอ ไป แลว รับ
ผลกรรมอยา งอื่น ตอ ไป แลว ก็อ ยากอยา งอื่น ตอ ไป ทํ า กรรมอยา งอื่น ตอ ไป
แลวรับผลกรรมอยางอื่น ตอไป เปนวงกลมที่คลองกัน ไปเปน หวงๆ ไมมีที่สิ้นสุด
ในวัน หนึ่ง ๆ มัน มีกี่ว ง ลองคิด ดูเ อง. นี่แ หละคือ สิ่ง ที ่เ รีย กวา ปฏิจ จสมุป บาท
ในพระพุทธศาสนาที่ครอบงําคนใหเปนทุกข ถาอยูเหนือวงเหลานี้ได เรียกวาอยู
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เหนือสังสารวัฏฏ มีจิตใจสวาง สะอาด สงบ ถึงที่สุด เมื่อเปนอยางนี้จึงจะเรียก
วา เหนือ ทุก ข และเหนือ ความทุก ขจ ริง ๆ; ไมใชวา มีเงิน ใช มีอ ะไรเพีย งพอแลว
ก็จ ะอยูเหนือทุกขไปได มันยังมีทุกขโดยสวนตัวในทางจิตทางใจ ดวยความโลภ
ดว ยความโกรธ ความหลง ตา งๆ นานา อยา งนี้ม ัน ไมเหนือ ทุก ขไปได เวน ไว
แตอ ยู เหนือ กิเลส เหนือ กรรม เหนือ สัง สารวัฏ ฏไ ดเทา นั ้น ชีวิต ประจํา วัน ของ
เราจึง จะสดใสเยือ กเย็น สะอาด สวา ง สงบ เปน แบบโลกุต ตระไป. ดัง นั ้น
อย า ได เ ข า ใจวาโลกุตตระอยูนอกหิมพานตหรืออยูเหนือสุดเมฆ เหนืออะไรตางๆ
แตวาตอ งอยูในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ และยังมีชีวิตเปนอยูไมตายนี้ ;
พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้ ไมใชอาตมาวาเอาเอง.
ทั้ งโลกี ยธรรมและโลกุ ตตรธรรมนี้ ย อมอยู ในรางกายที่ ยาวประมาณ
วาหนึ่งนี้ ; ดังนั้นเราก็แบงปนกันไดวา อยางนอ ยสังคมของเราก็ตองสมบู รณ ใน
ฝา ยโลกีย ธรรม มีค วามประพฤติถูก ตอ งในเรื่อ งของสัง คม. สว นปจ เจกชนคน
หนึ่ ง ๆ นั้ น นอกจากประพฤติถูกต องในเรื่องทางสังคมหรือโลกียธรรมแลว ยังจะ
ต องถื อเอาให ได ซึ่ งประโยชน ที่ ควรจะได ที่ ธรรมชาติ กํ าหนดไววามั นเป นสิ่ งที่ อาจ
จะได กลาวคือโลกุตตรธรรมหรือความสุขที่สูงไปกวาที่สังคมจะไดรับนั้นเอง จะทํา
ใหเกิดเป น สังคมของพระอริยเจาหรืออะไรขึ้นมาก็สุดแท เราอยาไปเห็ นเป นของ
แปลก ขอแตวา ปจ เจกชนคนหนึ ่ง ๆนั ้น ถา จะใหไ ดสิ ่ง ที ่ด ีที ่ส ุด ที ่ม นุษ ยค วรจะ
ได ก็ควรจะไดสิ่งที่เรียกกันทั่วไปในวงปรัชญาวา Summum bonum ซึ่งเขาใหคํา
จํ ากั ดความไว ว า The utmost goodness that man can get in this very life; เพราะ
ฉะนั้น สิ่งนี้จึงไมใชเปนเพียงความสงบสุขในทางสังคม ซึ่งมันไมสูงไปไดกี่มากนอย ;
แต ต อ งให มั น เป น ความสงบสุ ข ในด า นจิ ต ในด า นวิ ญ ญาณ ของป จ เจกชนคน
หนึ ่ง ๆ ที ่แ ถกถลาออกไปไดไ กลกวา ที ่ส ัง คมจะไปถึง . ถา เราไดร ับ ทั ้ง สอง
อย างดั งที่ วานี้ ก็ เรียกวาเราไม เสี ยที ที่ เกิ ดมาเป นมนุ ษย ถ ายั งไม ได ก็ เรียกวายั ง
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เสีย ทีที่เ กิด เปน มนุษ ยอ ยูค รึ่ง หนึ่ง คือ ไมไ ดใ นสว นที่เ ปน โลกุต ตรธรรม ไดแ ต
สว นที่เปน โลกียธรรม. แตในสว นที่เปน โลกียธรรมก็ยังไมไดเหมือ นที่เปน กัน อยู
ในบางแหงแลว เชนนี้ก็เรียกวาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษ ยทั้ง ๑๐๐ % คือทั้งสอง
ครึ่ง หรือ ไมไ ดอ ะไรเลย การที ่เ ราศึก ษาอบรมพระพุท ธศาสนา ก็โ ดยวัต ถุ
มุงหมายที่จะใหไดประโยชนทั้งที่เปนโลกียธรรม และโลกุตตรธรรมทั้งสองอยางนี้
แตแลวเราก็รวมเรียกเปนคํา ๆ เดียววา ประโยชนจากพระศาสนา หรือจากธรรมะ.
นี่แหละคือแนวใหญๆ ทั่วๆ ไป ที่เราจะสนใจพุทธศาสนาเพื่อใหไดมาซึ่งอะไร.
สิ่ง สุด ทา ย ที ่ข อใหแ นวสัง เขปไวเปน เรื่อ งสุด ทา ย ก็ค ือ เรื่อ งที ่ท า น
ทั้งหลายอาจจะไดยินมากอน ไดแกสิ่งที่เรียกกันวา ตัวศาสนาหรือหัวใขของศาสนา
คือเรื่องอริยสัจจสี่ ทุกคนทราบดีแลววาอริยสัจจ ๔ นั้นคือเรื่องความทุกข เรื่อง
เหตุใหเกิดทุกข เรื่องความดับ ทุกขสนิทไมมี เหลือ แลวก็เรื่อ งวิธีปฏิ บัติเพื่ อ ใหได
มาซึ่งความดับ ทุกขนั้น เป น ๔ เรื่อ งดวยกันเรียกวาเรื่องอริยสัจจ นี้เปนสิ่งที่ถูก
ตอ งมากที่จ ะกลา ววา นี้แ หละคือ ตัว ศาสนา ในลัษ ณะที่เปน แกน เปน รูป โครง
ที่แทจริง. หลักอริยสัจจนี่เอง เปนหลักที่อาจนํามาใชในเมื่อเราจะตองรูสิ่งตาง ๆ
ที่เราควรจะรูใหสมบูรณ เต็มที่ โดยหลักวิชา โดยลักษณะ ๔ อยาง หรือถาจะถือ
วาเปนแฟคเตอรของ logic ก็จะตองมีหลักที่จะตั้งขึ้นตามหลักอริยสัจจวา คืออะไร
จากอะไร เพื ่อ อะไร และโดยวิธ ีใ ด ทั ้ง นี ้เ พราะวา ตามหลัก อริสัจ จนั ้น มีค วาม
จริง อยู ในขอ ที ่วา เรารูค วามทุก ข วา ความทุก ข คือ อะไร ; เรารูก ิเลส ก็ค ือ รูวา
ความทุก ขนี ้ม า จากอะไร ; เรารูนิพ พาน ก็ค ือ รูวา ความทุก ขนั ้น เพื ่อ ดับ
ทุกข คือเพื่ อนิ พพาน ; เรารูเรื่องศีล สมาธิ ปญ ญา หรือที่ เรียกวามรรคมี องค ๘
ประการ ก็ค ือ เรารูไ ดวา โดย วิธ ีอ ยา งนี ้เ ราจะบรรลุน ิพ พาน ; ดัง นั ้น ทา น
ครูบ าอาจารยผู ใ ดอยากจะทราบวา ตรรกในพุท ธศาสนาที ่จ ะถือ เปน หลัก ได
มีอ ยูอยางไรละก็ จงถือเอาเรื่องของอริยสัจจนี้เปนเกณฑ. มันงายๆ ลุนๆ และ
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มี เพี ย ง ๔ หั ว ข อ ว า คื อ อะไร จากอะไร เพื่ อ อะไร และโดยวิ ธี ใ ด ดั ง กล า ว
แลว. ถาจะนําตรรกนี้ม าใชกับ เรื่อ งจริย ธรรมซึ่งกําลังเปน ปญ หาในที่นี้ เราก็ตั้ง
หัว ขอ ขึ้น วา จริย ธรรมคือ อะไร เนื่อ งจากอะไร เพื่อ อะไร แลว ก็โดยวิธีใดดัง นี้
แลวคําตอบก็จะมีวา จริยธรรมของเราก็ คือ การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อไม
เปนทุกข ; เพราะ เหตุที่วาโลกเรากําลังมีกิเลส และประสบปญหาเรื่องความทุกข ;
เรามีจริยธรรมก็ เพื่อ จะดับทุกขเสีย ; และก็ โดย วิธีปฏิบัติใหถูกตอง ถูกตอง
ทุก ประการ ; และก็เ รีย กไดวา เปน การปฏิบัต ิจ ริย ธรรมสมบูร ณต ามหลัก ของ
พระพุท ธศาสนา. ดังนั ้น ในขอ สุด ทา ยที ่ม ีหัว ขอ โดยวิธ ีใ ด นั ้น ทา นจึง มีเรื่อ ง
ของมรรคมีองค ๘ ซึ่งอาตมาเชื่อวาเปนที่เคยชินแกครูบาอาจารยอยูตามสวนแลว
แตข อใหส นใจในขอ นี ้ม ากเปน พิเ ศษ เพราะวา เปน สิ ่ง ที ่จ ะดับ ทุก ขไ ด และ
พระพุทธเจาทานตรัสวา นี่แหละคือ ตัวพรหมจรรย.
ตัวพรหมจรรยนั้ น หมายถึงตัวศาสนา ในพุทธกาล คําวาพรหมจรรย
ก็คือคําวา “ศาสนา” อยางที่เรียกกันในสมัยนี้. พรหมจรรยไมไดหมายความแต
เพี ยงวาผูหญิ งเขาสังวรในเรื่องพรหมจรรยแลวก็เรียกวาพรหมจารี อยางนี้ไมใช.
ตัว พรหมจรรยทั้งหมดนั้นคือมรรคมีองคแปด. นี่เปนหลักที่พระพุทธเจาทานตรัส
และการปฏิบัติต ามมรรคมีองคแ ปดนั้น คือ พรหมจารี. มรรคมีองค ๘ นั้น คือ
ความถู กต อง ๘ ประการ ได แก ความถู กต องในทางความเข าใจ (understanding)
หรือความคิ ดเห็ น (view) หรือความเชื่อ (belief) ก็ตาม นี้เรียกวา สัมมาทิ ฏฐิ ;
ความถูก ตอ งในความมุ ง หมายคือ สว นที่เปน aim หรือ เปน ambition ก็ต าม,
นี ้เ รีย กวา สั ม มาสั งกั ป โป; ความถู ก ต อ งสองอย างนี้ เรีย กวา เป น เรื่อ งทางฝ า ย
ปญญา เพราะวารูจักคิด รูจักเชื่อ และรูจักมุงหมาย. ความถูกตองตอไปอีกก็คือ
การพู ดจา (speech) ถูกตอง เรียกวา สั มมาวาจา; การประพฤติปฏิบัติทางกาย
(conduct) ถูกตอง เรียกวา สั มมากั มมั นโต ; การเลี้ ยงชีวิต (livelihood) ถูกต อง
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เรี ย กว า สั ม มาอาชี โว; ๓ ถู ก ต อ งนี้ จั ด เป น ประเภทศี ล คื อ การประพฤติ ท าง
กายทางวาจาที่ ถูกตอง ความถูกตองตอไปอีกก็คือ ความพากเพี ยร (effort) อยูอยาง
ถูก ต อ ง เรี ย กว า สั ม มาวายาโม ; การระลึ ก ควบคุ ม ตั ว เอ (mindfulness or
attentiveness) อยู อ ยา งถูก ตอ งเสมอ นี ้เ รีย กวา สัม มาสติ ; แลว การมีจ ิต
ที่มั่นคงหรือตั้งอยูอยางมั่นคง (concentration) อยางถูกตอง เรียกวา สัมมาสมาธิ ;
ความถูกตอง ๓ อยางนี้เรียกวา ประเภท สมาธิ.
ในที่นี้ ขอแนะนําเปนพิ เศษอีกนิดหนึ่งวา ในกรณี มรรคมี องคแปดนี้
พระพุ ท ธเจ าท านเรี ย ง ลํ าดั บ เป น ป ญ ญาก อ น แล วจึ งเป น ศี ล แล วเป น สมาธิ ;
ทา นไมเรีย งลํ า ดับ เปศ ีล สมาธิ ปญ ญา ; นั ้น เปน การเรีย งในลัก ษณะที ่เปน
ทฤษฎี หรือทางฝายทฤษฎีสําหรับการศึกษาสะดวก แตพอถึงคราวปฏิ บัติเขาจริง ๆ
แลว มันเปนอยางนั้น ไมได มันกลายเปนตองเอาปญ ญาไวขางหนา แลวจึงศีล
หรือสมาธิ ; ทั้งนี้เพราะวา ถาปญ ญาไมนําหนาแลว ศีลสมาธิเปนเขารกเขาพง
ไปหมด เหมือ นที่เราเห็น กัน อยูทั่วๆไป ดัง นั้น ปญ ญาตอ งมากอ น แลว จึง มีศ ีล
แลวจึงมีสมาธิ ; ปญ ญาจะจูงศีล จูงสมาธิ ; ศีลและสมาธิมีกําลังเจริญขึ้นเทาไร
ก็กลับหลอเลี้ยงปญญายิ่งขึ้นไปเทานั้น แลวปญญาก็จูงศีลและสมาธิไดยิ่งขึ้นทุกที
ดังนั้น จึงไมมีการเขารกเขาพง ; และในกรรมวิธีของการปฏิบัติ มัน จะจัด ลําดับ
ในตัว มัน เองเปน ปญ ญา ศีล และสมาธิดังนี้เสมอไป. สว นตามหลัก ทฤษฎีนั้น
เราจะเรียงลํ าดั บ ศี ล สมาธิ ป ญ ญาก็ ต ามใจ. ในที่ นี้ ข อให ข อ สนใจวา ในมรรค
๘ องคนี ้ ทา นวางลํ า ดับ ไวอ ยา งที ่ท า นทรงทา ทายวา ไมม ีใ ครเปลี ่ย นแปลงได
ไมมีใครพิสูจนไดวา ควรเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น. ดังนั้นขอใหสนใจสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ
และสัมมาสมาธิ นี้ใหดี เพื่อจะเอาไปใชเปนประโยชน หรือ applied กันใหไดอยางดี
ที่สุด กับจริยธรรมที่เราตองการ.
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สิ่งที่อ าตมาอยากจะแนะตอ ไปก็คือ วา เมื่อ ลําดับ ขององค ๘ มีอ ยู
อยางตายตัวดังนี้ ทานลองสังเกตดูความหมายของคําวา สัมมาทิฎฐิ และสัมมาสัง กัป โปดู , นี ้ม ัน เปน เรื่อ งปญ ญาแท คือ รูจัก คิด รูจ ัก เชื ่อ รูจัก ใฝฝ น ; อัน นี้
มันก็ควรจะตรงกับคําวา พุ ทธิศึกษา. อาตมาขอแนะวาองคมรรคสององคแรกนี้
ดูใหดีแลวจะเห็นชัดวาเปนพุทธิศึกษา. ทีนี้ถัดไปก็คือ สัมมาวาจา พูดจาถูกตอง,
สัมมากัม มันโต ประพฤติกระทําถูกตอ ง, สัม มาอาชีโว เลี้ย งชีวิต ถูกตอ ง, สาม
อยางนี้มันตรงกับ จริยศึก ษา อยางที่ไมมีใครอาจจะคานได หรือ ถาเราจะแยก
ตรงนี้ ก็ยังจะแยกไดวา สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตถูกตองนั้น มันควรจะตรงกับสิ่งที่
เราเพิ่มขึ้นใหม วา หัตถศึกษา เพราะความหมายของคําวาหัตถศึกษาตองเป นไป
เพื่อเลี้ยงชีวิตโดยตรง. สวนที่เหลืออีกสาม คือสัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ซึ่งเปนเรื่องทางสมาธิทั้งนั้น นี้แหละคือ พลศึกษา ; เพราะตามหลักของ
ธรรมะนี้ถือวา สติก็ดี ความเพียรก็ดี สมาธิก็ดี เปนตัวกําลัง. สําหรับปญญานั้น
เหมือ นความคม ; สวนสมาธินี้เปน ตัวกําลัง . หรือ น้ํา หนัก ที่จ ะใหค วามคมนั้น
ทํา งานเต็ม ที่ ฉะนั ้น คํา วา กํา ลัง ของเรา เรามีคํา วา พลศึก ษา ซึ่ง อยา งนอ ย
ก็ไมควรจะมุงหมายกําลังทางกายอยางเดียว ควรจะหมายถึงกําลังใจ หรือกําลัง
ทางจิ ต ด ว ย. ที่ นี้ มั น จะเป น เรื่อ ง fluke หรือ co-incident หรือ อะไรก็ ต ามเถิ ด
อาตมานึกดูแลวรูสึกขําในขอที่วา ถาเราดูที่อริยมรรคมีองค ๘ แลว ทําไมมันมาตรง
กับ สิ่งที่เรียกวาพุท ธฺศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ทั้งโดยความ
มุงหมาย และโดยการเรีย งลํา ดับ ถา เราเอาเพีย ง ๓ อยา ง คือ ไมมีหัต ถศึก ษา
มัน ก็ไ ดเ ปน รูป โครงวา สัม มาทิฏ ฐิ สัม มาสัง กัป โปนี ้ เปน พุท ธิศ ึก ษ า ;
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นี้เปนจริยศึกษา ; แลวก็สัมมาวายาโม
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้เปนพลศึกษา ; แตถาจะมีหัตถศึกษาเพิ่มขึ้นมา ก็ตอง
ไปจับเขาตรงที่สัมมาอาชีโว คือการเลี้ยงชีวิตที่ถูกตอง. จะพิสูจนกันอยางไร มัน
ก็ไมมีทางเปนอยางอื่น ฉะนั้นอยากจะถือเปนแนวไปทีกอนวาเราเอากันตามแนวนี้
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แลวเราศึกษาและปฏิบัติกันตามแนวนี้ นักศึกษาของเราก็เปน ตัวพรหมจารีของ
พระพุทธเจา และการกระทําทั้งหมด ก็เปนตัวพรหมจรรยของพระพุทธศาสนาทีเดียว.
นี่ แ หละคื อ introduce ทั่ ว ๆไป ที่ ว า เราจะปรั บ แนวจริ ย ศึ ก ษาของเรา ให เข า
กับตัวพรหมจรรยของพระพุทธเจาไดอ ยางไร.
สําหรับเวลาที่เหลือนิดหนอยนี้ อาตมาอยากจะขอเลานิทาน ๑ นาที
คือ เรื่อ ง “น้ํ า ชาลน ถว ย” ; เพราะเหตุที ่วา “อาการลน ถว ย” นี ้ เปน อุป สรรค
อยา งยิ่ง ของพวกเรา. นิท านนี ้ม ีวา ทา นอาจารยใ นทางศาสนาอยา งนิก าย
Zen ชื่ออาจารยน่ําอินในประเทศญี่ปุน เปนผูแตกฉานในทางธรรมจนเปนที่ยอมรับ
ไปทั่วทั้งบานทั้งเมือง ไดสอนพุทธศาสนาอยางสูงอยางที่เรียกวานิกาย Zen นั้น
อยู เปน ประจํ า . ทีนี ้ม ี Professor เอกคนหนึ ่ง ของมหาวิท ยาลัย แหง หนึ ่ง ซึ่ง มี
ชื่อ เสีย งกระฉอ นทั ้ง บา นทั ้งเมือ งเหมือ นกัน ไดไปหาทา นอาจารยน่ํ า อิน เพื ่อ ขอ
ศึกษาพุทธศาสนาอยาง Zen. ทานอาจารยน่ําอินก็ตอนรับ ตามธรรมเนียม. ใน
การตอนรับนั้น ทานยกถวยน้ําชามาวางลงแลว ก็ยกกาน้ําชามารินลงไปในถวย.
ทานอาจารยรินลงไปๆ จนมันเต็ม มันลน ทานก็รินเรื่อ ย มันก็ลนออกนอกถวย
ลงที่พื้น ทานก็ยังรินเรื่อย. ฝาย Professor ถึงกับกระสับกระสายวามันยังไงกันหนอ
ในที่สุดทนอยูไมได ก็พูดขึ้นวา “มันเต็มแลวทานจะใสมันลงไปไดอยางไร?” ทาน
อาจารยน่ําอินก็ตอบวา “ถึงทานก็เหมือนกัน ทานเต็มและลนอยูดวย opinion และ
speculation ของทานแลว ฉันจะใส Zen ลงไปไดอยางไรเลา?” เพียงคําพูดเทานี้
เท า นั้ น เอง ก็ พ อไปตั้ งครึ่ งตั้ งค อ นของการสอน Zen ให กั บ Proffessor. เรื่ อ งมั น
เป น อย างเดี ย วกั น คื อ เพราะว าพวกเราล น อยู ด วย opinion ของเราเอง และด ว ย
วิธี การคํ านึ งคํ านวณแต ต ามแบบของเราเอง ฉะนั้ น เราจึ งรับ เอาพระพุ ท ธศาสนา
อยา งถูก ตอ งไมไ ด. ขออยา ไดป ระมาทวา เราเปน ครูบ าอาจารย มีค วามรู มี
ความคิ ด รูวิธีคิ ด เล าเรียนมามากแล ว เราก็ พรอมที่ จะเขาถึงพระพุ ทธศาสนาเลย.
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เรามัก จะอยูในสถานะที่เหมือ นกับ น้ํา ชาลน ถว ย คือ น้ํา ชาในถว ยของน่ํา อิน นี่
อยู เรื่อยไป ; ท านอาจารย น่ํ าอิ นจึ งบอกว าให เทน้ํ าชาในถ วย ให มั นวางเสี ยก อ น
แลวมันจึงจะใสอะไรลงไปได นี่แหละถึงแมวาเราจะไดรับการบรรยาย การอบรม
การชี้แจง ที่มากมายเทาไหร แตถาถวยชาของเรากําลังลนอยูแลว ยอมสุดวิสัยที่
จะรับอะไรลงไปอีกได ; มันก็ยังคงลนอยูดวยความรูชนิดที่สับสน จับตนชนปลาย
ไมคอยจะถูกอยูนั่นเอง และความรูเหลานั้นไมเปนไปในรูปของธรรมะในรูปใดและ
เหลี่ ยมใด มั น ตี กัน ยุงไปหมด จึงไม พ อที่ จะแกป ญ หาทางจิตใจ และยกสถานะ
ทางวิญ ญาณให สูงได ทั้งของเราเอง หรือของศิ ษ ยห า เด็ก ๆ ของเรา. เราตอ ง
ปรับ ปรุง ทุก วิถีท าง ใหมีค วามรูค วามเขา ใจที่ถูก ตอ ง และใหใ สล งไปใหไ ด.
อยา ใหเปน เพีย งเรื่อ งอัด ดัน หรือ ลน กัน อยูเสมอ แลว ไมมีป ระโยชนอ ะไรแกใคร
นอกจากเพีย ง ความรู ท ว มหัว -เอาตัว ไมร อดของมนุษ ยโ ลกเราในโลก ที ่ไ ม
สามารถสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในโลกได ดวยเหตุนี้.
สรุป ความว า จริย ธรรมของเราที่ จ ะอบรมกั น ต อ ไปนั้ น มี ป ระมาณ
เทากับใบไมกํามือเดียวไมมากมายอะไร; จงทําใหเปนประโยชนกับชีวิตประจําวัน
ไดทั ้ง ในสว นที่เปน โลกีย ธรรม และโลกุต รธรรม ; เราไมตอ งตั้ง แนวขึ้น มาใหม
เราเอาพระพุท ธเจา มาเปน หลัก เกณฑ คือ มีอ ริย มรรคเปน องค ๘ ; หรือ ถา
เอาของพวกเราเปนเกณฑ ก็คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา
ที่ต รงเปน อัน เดีย วกัน กับ อริย มรรคมีอ งคแ ปด ดัง ที่ก ลา วแลว และในที่ส ุด
เราก็คงจะทําความเขาใจเรื่องจริยธรรมกันไดในเวลาอันสั้นขางหนา.
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๒
เรื่ อ ง

จริ ย ธรรมมี เ พี ย งแนวเดี ย ว
๘ มกราคม ๒๕๐๕

--------------ทานที่เรียกตัวเองวาครู ทั้งหลาย.
ในการบรรยายครั้ง ที ่ ๒ นี ้ อาตมาจะไดก ลา วโดยหัว ขอ ที ่ว า สิ ่ง ที่
เรีย กวา จริย ธรรมนั ้น มีแ ตแ นวเดีย ว ซึ ่ง เปน สิ ่ง ที ่น า ประหลาดหรือ ถึง กับ นา
อัศจรรยก็ได, แตนี้ก็ยังไมมีความหมายอะไรนัก มีความหมายตรงที่วาเพราะมีแต
แนวเดียวนี้แหละ ทําใหเราสามารถเขาใจได สามารถนําไปใชไดโดยงาย แตวา
คนสวนใหญยังเขาใจกัน อยูวามีห ลายแนว เพราะฉะนั้น การที่อาตมากลาววา
มีแตแนวเดียวนี้ คงจะกระทบกับความรูสึกหรือความรูที่มีอยูกอนของบางทานก็ได
แตข อรอ งใหส นใจฟง เพื ่อ ทํ า ความเขา ใจกัน ตอ ไป วา จะมีค วามจริง อยา งไร
และจะมีความสะดวกไดอยางไร ในการที่จะศึกษาและปฏิบัติ.
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แรก ใหขอ ความที ่เปน หลัก ๆ เทา นั ้น ปรากฏแจม แจง อยู ใ นใจ จึง จะเปน การ
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งา ยดายที ่จ ะฟง ตอ ไป. เราไดก ลา วกัน มาแลว วา คํ า วา “ครู” หรือ “คุรุ” นี้
มีความหมายเปน spiritual guide คือเปนผูนําในทางวิญญาณของประชาชนอยู
เรื่อ ยไป เพื ่อ จะไดเขา ถึง อุด มคติข องคํ า วา “ครู” แลว สิ ่ง ตา งๆ จะงา ย. ถา ครู
ยัง ไมเขาใจอุด มคติข องคําวา “ครู” จะมีอ าการที่เรีย กวา ขัด ขาตัว เองหรือ อะไร
ทํา นองนี้เกิด ขึ้น เรื่อ ยไปไมม ีที ่สิ ้น สุด ทั ้ง ในดา นการศึก ษาและการปฏิบ ัต ิง าน.
แตถาไดปฏิบัติตัวเองใหเขารูปตามอุดมคติของคําวาครูแลว สิ่งตางๆ จะราบรื่น
งายดาย และสนุกสนานทีเดียว.
สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ธรรมะนั ้น ไดแ กสิ ่ง ทุก สิ ่ง , จึง มีห ลายประเภท.
ธรรมะมี หลายประเภท เพราะคําวาธรรมะนี้ หมายถึงทุกสิ่ง ไม ยกเวนอะไร ดังนั้ น
คําวาจริยธรรมจึงเปนเพี ยงสวนหนึ่ง ประเภทหนึ่ง ในบรรดาธรรมะหลายประเภท
และจริย ธรรมนี ้มุ ง หมายแตธ รรมะที ่เ ปน เครื ่อ งมือ สํ า หรับ ใชกํ า จัด สิ ่ง ที ่ไ มพ ึง
ปรารถนา โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ ความทุกขทุกชนิด และจะมีแตเพียงแนวเดียว,
สายเดีย ว ดัง ที ่ก ลา วแลว ขา งตน . ธรรมะแมจ ะแนวเดีย ว สายเดีย ว ก็ยัง มี
หลายรูป หลายเหลี่ย ม. ในรูป หนึ่ง ๆ ก็ยัง มีห ลายเหลี่ย มดัง กลา วแลว แลว แต
เราจะมองกัน ในแงไ หนเหลี ่ย มไหน มัน ตา งกัน ดว ยความมุ ง หมาย หรือ ความ
ต อ งการของผู ที่ เข าไปเกี่ ย วข อ งกั บ ธรรมะนั้ น เอง และในที่ สุ ด เราได พ บความจริ ง
ขอ หนึ ่ง วา จริย ธรรมนี ้โ ดยแทค ือ อริย มรรคมีอ งค ๘ ที ่พ ระพุท ธเจา ทา น
ตรั ส ว า นี่ คื อ ตั ว ศาสนา นี่ คื อ ตั ว พรหมจรรย แล วก็ บั งเอิ ญ ที่ ว าองค ม รรคทั้ ง ๘ นี้
เหลือ บตามองไปเทา นั ้น ก็จ ะเห็น ได เปน ลัก ษณะของการศึก ษา ๔ แขนง ดัง ที่
กระทรวงศึก ษาธิก ารถือ เปน หลัก อยูคือ พุท ธิศึก ษา, จริย ศึก ษา, พลศึก ษา
และหัตถศึกษา ซึ่งจะตองมองใหเห็นชัด แลวก็จะสะดวกในการที่จะเอาธรรมะ
มาใชในวงการศึกษาของเราในปจจุบัน.
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ทีนี้ เกี่ย วกับ ผูที่มีค วามขอ งใจ ไดยื่น ขอ ขอ งใจมาเมื่อ วานนี้ ก็นับ วา
ดีม าก ที ่ม ีค วามขอ งใจในสิ ่ง ที ่ค วรจะขอ งใจ คือ ปญ หาเหลา นั ้น ดีม าก, เพราะ
เปน ปญ หาที ่เกิด ขึ้น ในสิ ่ง ที ่ค วรสงสัย จริง ๆ เชน เมื ่อ กลา ววา ครูเปน ผู นํ า ในทาง
วิญ ญาณหรือทางจิต ก็มีผูถามวา จิต วิญ ญาณ หรือใจ หรือมโน เหลานี้คืออะไร
ตางกันอยางไร เพื่อจะรูจักสิ่งที่เรียกวาจิต หรือวิญญาณใหถูกตอง จนถึงกับสามารถ
เปน ผู นํ า เขาในสว นนี ้ ฉะนั ้น จึง ถือ วา เปน ปญ หาที ่ท ุก คนจะตอ งยอมรับ วา เปน
ปญ หาที ่ดี คือ ที ่ค วรจะเปน ปญ หา หรือ ควรจะสาธุก ารวา เปน สิ ่งที่ก ระทํ าไปดี.
เกี่ย วกับ ขอ นี้ก็ไ ดอ ธิบ ายตอ ไปในวัน นี ้, ฉะนั้น จึง มีค วามประสงคใ หทุก ทา น
ที่มีความสงสัยไดยื่นกระดาษที่แสดงความประสงคจะทราบอะไรไดทุกวัน แลวจะ
ไดรวบรวมกระดาษเหลานั้นไปแยกแยะดู เก็บปญ หาเหลานั้นทั้งหมดมาบรรยาย
ไปในตัว เปน วัน ๆ ไปเลย เปน การสะดวกดว ยกัน ทุก ฝา ย สํ า หรับ คํ า วา จิต
วิญญาณ นั้นจะไดอธิบายตอไป.
มีบ างทา นของใจคํ า วา ศาสนา ยกเอาคํ า วา “เอตํ พุท ฺธ านสาสนํ”
ซึ่ง บาลีมีคํา วา ศาสนาอยูในนั้น มาสงสัย วา ทํา ไมจึง กลา ววา ในครั้งพุท ธกาล
ไมไดใชคําวา ศาสนาเหมือนอยางที่เราใชกันอยูในทุกวันนี้.
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ขอ นี้อ ธิบ ายเพิ ่ม เติม หรือ ยืน ยัน ตามเดิม วา ในครั้ง พุท ธกาล เขา
ไม ได ใช คํ าวาศาสนาเหมื อนกั บที่ เราใช กั นในทุ กวันนี้ เหมื อนอย างวา เราถามเขา
ในทุก วัน นี้วา ทา นถือ ศาสนาอะไร ถือ ศาสนาคริส เตีย น หรือ ศาสนาโมหะหมัด
อะไรก็ต าม เราถามกัน วา ถือ ศาสนาอะไร แปลวาเราในวัน นี ้ไดใชคํ า วา ศาสนา
หมายถึง สิ ่ง ๆ นี ้ ; แตใ นครั ้ง พุท ธกาลนั ้น ไมไ ดใ ชคํ า ๆ นี ้ แตใ ชคํ า วา ธรรมะ
เขาจะถามกัน วา ทา นชอบใจธรรมะของใคร ทา นปฏิบ ัต ิธ รรมะของใคร
คือธรรมะของพระสมณโคดม หรือธรรมะของนิคันถนาฏบุตร ดังนี้เปนตน ; เขา
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ไมไ ดใ ชคํ า วา ศาสนาเหมือ นที ่เ ราใชท ุก วัน นี ้ แตใ ชคํ า วา ธรรมะแทน ถา มีใ คร
ไปใชคํา วา ศาสนา ก็เปน เหมือ นกะวา เราใชคํา ที ่เขาไมพ ูด กัน คํา นั้น ก็ม ีอ ยู ใน
ภาษาทางวรรณคดีห รือ ทางแบ เชน คํ า วา เอตํ พุท ฺธ านาสาสนํ นี ้ กลา วเต็ม วา
“สพฺพ ปาปสฺส อกรณํ กุส ลสฺป สํม ปทา สจิต ํต ปริโ ยทปนํ เอตํ พุท ฺธ านสาสนํ”
นี้เปน คํากลอน อยา งภาษาไทยเดี๋ย วนี้ก็เชน กลอน ๘ ไมใชคํา สําหรับ พูด . คํา วา
ศาสนานั้นมีใช แตไมใชคําสําหรับพูด ; จึงเปนคําแบบหรือคําสําหรับหนังสือไปเลย.
สว นที ่เ ราเรีย กวา colloquial หรือ คํ า ที ่พ ูด จริง ๆ นั ้น คือ คํ า วา ธรรมะ แตคํ า วา
ศาสนากลับ ไปเปนคําแบบสําหรับหนังสือ ไป สําหรับ ภาษาวรรณคดีภาษากาพย
กลอนไป อยางนี้เปนตน ขอใหเขาใจตามนี้.
บางทานถามเรื่องกรรม. มีหลายทานที่ขอใหอธิบายเรื่องกรรม. เรื่อง
กรรม เปนเรื่องที่จะตองกลาวโดยละเอียดเต็มวันในวันอื่น.
บางทา นถามวา มรรคผล กับ มรรคมีอ งค ๘ นี ้ เหมือ นกัน หรือ ไม
ก็ต อบไดไปทีกอ นวา ไมใชสิ่งเดียวกัน ; แตเผอิญ ชื่อ เหมือ นกัน มรรคมีอ งค ๘
หมายถึงการปฏิบัติ สวนมรรคผลนั้น หมายถึงผลของการปฏิบัติ และก็จะไดกลาว
โดยละเอียดในวันหลังดวยเหมือนกัน. มีที่นายินดีมากอีกอยางหนึ่งคือ หลายทาน
ขอรองใหชวยอธิบายอนัตตาหรือนิพพาน ในลักษณะที่เด็กๆ จะเขาใจได นี้นับวา
ตรงกับความประสงคของอาตมาอยางยิ่ง ซึ่งจะไดกลาวเรื่อยๆ ไปทุกวัน.
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ขอที่วา ถาศีล สมาธิ ไมมากอนแลว ปญญาจะเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น
ก็เปนความสงสัยที่ดี เรื่องนี้อาตมาก็ไดพยายามชี้แจงแลวตั้งแตวันแรกวา ถาโดย
ทางทฤษฎี สํา หรับ พูด สํา หรับ เรีย น เราก็เรีย งลํา ดับ เปน ศีล สมาธิ ปญ ญา ;
แตพ อลงมือ ทํ า จริง ๆ นั ้น ตอ งไขวลํ า ดับ ใหม ปญ ญาจะตอ งมากอ นเสมอไป.
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ถา จะถือ เอาตามหลัก ก็มีห ลัก คือ หลัก ของมรรคมีอ งค ๘ นั้น เอง ซึ่ง เปน ตัว
พระศาสนา เปน ตัว พรหมจรรยนั ่น เอง ไดเรีย งหลัก มรรคมีอ งค ๘ ไวด ัง นี ้ว า :
สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา, เรื่อยไปจนถึง สัมมาสมาธิ.
ขอวิงวอนใหทานที่เปนครูบาอาจารยทั้งหลาย สนใจคํา ๘ คํานี้ใหมาก
ที่สุด และจงพิจารณาดูตอ ไปวา ในบรรดามรรคมีองค ๘ ที่พระพุ ทธเจาทานเรียง
ลํา ดับ ไวอ ยา งนี ้นั ้น ๒ องคแ รกเปน ปญ ญา, ๓ องคถัด ไปเปน ศีล , ๓ องคถ ัด ไป
อีก เปน สมาธิ, ทา นเรีย งเปน ปญ ญา, ศีล , สมาธิ อยู ใ นรูป ที ่ช ัด เจนไมอ าจจะ
เปลี่ยนแปลงได. เราจะถือวาพระพุทธเจาทานทําผิดหรืออยางไรก็ลองพิ จารณาดู.
ถาพิจารณาดูก็จะเห็นไดวา ปญญาจะตองมากอนเสมอไป การที่เราจะมีศีล มีสมาธิ
ขึ้น มาไดนั้น เพราะมีปญ ญารูไดวา ศีล , สมาธิ มีป ระโยชน. อยา งที่เราจะไปวัด
ก็ตองมีปญญาเปนเครื่องพาไป เพราะเรารูวาไปวัดนั้นมีประโยชน จึงไดไปวัดเพราะ
ปญ ญา. หรือ เราจะไปหาประโยชน จะไปศึก ษาเลา เรีย นอะไรที่ไ หนก็ลว นแตวา
ปญญาที่เปนอันดับแรกพาไปทั้งนั้น จึงเกิดการกระทํานั้นขึ้น ; แลวการกระทํานั้น
ทําใหเกิดปญ ญารุงเรือ งยิ่งขึ้น ไปอีก คือ วกมาสนับ สนุน ปญ ญาใหเจริญ งอกงาม
และปญญาก็พาการกระทํานั้นไปไกลตอไปอีก ; ฉะนั้นปญญาจะตองนําหนาเรื่อย
ทานจึง เปรีย บสัม มาทิฏ ฐิห รือ ปญ ญานี้วา เปน เหมือ นรุง อรุณ ของเวลากลางวัน
ถารุงอรุณมาแลวก็เปนอันแนใจไดวา เวลากลางวันจะตองตามมา อยางนี้เปนตน.
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พระพุท ธภาษิต ในที่อื่น ยังมีอีก มากมาย ที่แสดงวา ปญ ญานี้จ ะตอ ง
นําหนาเปนใหญ เปนประธานไปหมด, เชนประโยควา “ปฺญ า หิ เสฏฐา กุสลา
วทนฺต ิ นกฺข ตฺต ราชาริว ตารกานํ”. เปน คํ า ยืน ยัน วา ปญ ญ านี ้เ ปน สิ ่ง ประเสริฐ
หรือ เดน ที่สุด เหมือ นดวงจัน ทรเ ดน กวา ดวงดาวทั้ง หลาย เปน ตน ; เพราะวา
ศีลก็ดีอะไรก็ดี จะตองมาตามอํานาจของปญ ญาทั้งนั้น การที่เรียงลําดับเปน ศีล,
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สมาธิ, ปญ ญาอยางนี้ เรียกวาเรียงจากที่ต่ําไปหาที่สูง แตพ อเรียงลําดับ ปญ ญา
เปน ศีล เปน สมาธินี ้ เปน การเรีย งลํ า ดับ ตามที ่จ ะตอ งปฏิบ ัติจ ริง คือ จะตอ งเอา
ปญ ญามานํา ไวขา งหนา เรื่อ ยไป มิฉ ะนั ้น ศีล หรือ สมาธิก็เ ขา รกเขา พงไปหมด.
เราจะตองมีชีวิตอยูดวยปญญา มีลมหายใจอยูดวยปญญา สิ่งตางๆ จึงจะเปนไป
อยางถูกตองโดยอัตโนมัติ คือการกระทํานั้นจะเปนไปอยางถูกตอง.
ขอที่บางทานปรารภถึงเรื่องมีคําตางประเทศพลัดเขามาอยูในการบรรยาย
นี้ อันนี้เปนเรื่องที่จะตองขออภัย ; โดยคิดไปวาคําตางประเทศที่เปนภาษาที่ใชกัน
อยูในวงศีลธรรมและปรัชญานั้น มันแพรหลายมาก และดีตรงที่วาประหยัดเวลา
แทนที ่ จ ะต อ งอธิ บ ายยาวตั ้ ง หลายประโยคนี ้ พู ด ได ด  ว ยคํ า ๆเดี ย ว ที ่ ท  า นรู
กันดีอยูแลว ถึงอยางนั้นจะพยายามอยางยิ่งที่จะไมใหพลัดเขา และที่พลัดเขามา
ก็เพื่อ ประหยัด เวลา, เพื่อ ความเขาใจรวดเร็ว, เพราะวาสว นมากครูบ าอาจารย
ก็เขาใจคําเหลานั้น โดยความหมายของมันอยางเต็มที่อยูแลว ขอใหถือเอาประโยชน
เปนสวนใหญ ไมไดมีเจตนาที่จะทําความลําบากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และพยายามจะ
เวนในสวนคําที่จะเกิดความลําบาก.
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สิ่งที่นายินดีที่สุดก็คือวา สวนมากของกระดาษที่ยื่นไปนั้นมีมากมาย
เหลือเกิน ที่ขอใหแนะวิธีส อนเด็ก วิธีส อนเด็กดวยธรรมะ ดวยศาสนานี้จะมีวิธี
อยา งไรจึง จะไดผ ลดี นับ วา เปน ที ่น า ยิน ดีที ่วา ทา นครูบ าอาจารยทั ้ง หลาย ยัง มี
ความนับถือตัวเองอยางสูง และสนหนาที่ ซึ่งเราจะไดพยายามรวมมือกันเรื่อยไป
ตลอดการบรรยายนี ้ ซึ ่ ง จะชี ้ วิ ธ ี ส อนเด็ ก หรื อ อบรมเด็ ก ด ว ยธรรมะของ
พระพุ ท ธเจ า เปนใจความสําคัญ.

อาตมาจะได เริ่มการบรรยายสํ าหรับวันนี้ โดยหั วขอที่ วา สิ่ งที่ เรียกวา
จริย ธรรมนั ้น มีแ ตแ นวเดีย ว. ขอ แรกที ่ส ุด คํ า วา จริย ธรรมนี ้ ขอใหถ ือ วา
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ครอบงําความหมายของคําวา พุทธิศึกษา, จริยศึกษา, พลศึกษา และหัตถศึกษา
ไวดว ยเสร็จ แมวา ในหลัก การศึก ษาจะแบง เปน ๔ หลัก ศึก ษาก็ดี จัก ตอ งใหขึ้น
อยูกับ คํา วา จริย ธรรมเพีย งคํา เดีย ว และใหดํา เนิน ไปตามหลัก ของจริย ธรรม
ซึ่งมีแ ตแ นวเดีย วหรือ สายเดีย ว เพราะวาสิ่งที่ค วรประพฤติคือ จริยธรรม ซึ่ง แปล
วา สิ ่ง ที ่ค วรประพฤติจ ะตอ งมีถ ูก ตอ งเพีย งสายเดีย ว และสายนี ้ก ็ค ือ หลัก ที ่จ ะ
ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น ตัว ตนจนเกิด ความเห็น แกต น. คํ า นิย ามที ่ร ัด กุม ที ่ส ุด ที ่อ ยู ว า
“ความไมยึด มั่น ถือ มั่น ตัวตนจนเห็น แกต น” จะเปนการศึกษาแขนงไหน หัวขอ
ไหนก็ตาม จะตองมีหัวใจมารวมอยูตรงที่คําวา “ไมมีความยึดมั่นตนจนเห็นแกตน”
จะตองมีหลักไมยึดมั่นตนจนเห็นแกตนเสมอไป จะเปนเรื่องพุทธิศึกษา, จริยศึกษา,
พลศึก ษา, หัต ถศึก ษาก็ด ี ถา จะใหถ ูก ตอ งตามอุด มคติแ ลว จะตอ งเปน ไปใน
ลัก ษณะที่ไ มเ ห็น แกต นทั้ง นั้น และคํา วา ไมเ ห็น แกต น นั้น แหละ หลายๆทา น
จะดูห มิ ่น วา เปน คํ า งา ยๆ ตื ้น ๆ สํ า หรับ คนทั ่ว ไป ; แตนี ่แ หละคือ หัว ใจทั ้ง หมด
ของพระพุ ทธศาสนา. ถาไมมีความเห็นแกตนโดนสิ้นเชิงเมื่อใดก็เปนพระอรหันต
เมื่อนั้น แลวก็สูงสุดกันเพียงเทานั้น.
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ในวงการศึกษาของเราก็ตองการจะขจัดความเห็นแกตน หรือที่เรียกวา
selfishness ซึ่งเปน คําที่กอ งไปทั่ว โลก ในฐานะเปน สิ่งที่นา ขยะแขยง ความเห็น
แกต นนั้น เปน ศัต รูอัน รา ยกาจยิ่ง กวาอะไรทั้ง หมดในโลก. โลกกําลังเปน นรกอยู
ทุก วัน นี ้ก ็เพราะ selfishness ไมใ ชอ ะไรอื ่น . โดยทั ้ง หมดก็เ ปน อยา งนี ้ ; โดย
สว นตัว คนหนึ ่ง ๆ ก็ม ีเ ดือ ดรอ นอยูด ว ยเรื่อ งเห็น แกต ัว นี ้เ หมือ นกัน ; เราอยาก
ใหเ ด็ก ของเราไมเห็นแกตัว การศึกษาอบรมก็มุงหมายจะไมใหเห็นแกตัว จะเปน
การเรีย น หรือ การกีฬ า หรือ อะไรก็ต าม เรามุ ง หมายในขอ นี ้ เพราะฉะนั ้น
มัน จึง ลดลงมาอยู ก ับ เด็ก ๆ แมแ กเ ด็ก ๆ ที ่อ มมือ ที ่ไ มอ ิจ ฉานอ งที ่เ พิ ่ง คลอด
ออกมาเดี๋ยวนี้ เพราะถาเด็กเห็นแกตัวแลวก็จะริษยานองที่เพิ่งคลอดออกมาเดี๋ยวนี้
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เพราะกลัว วา แมจ ะแบง ความรัก ไปใหน อ งเสีย , ไมรัก ตัว เต็ม ที ่ เชน นี ้เปน ตน ;
ฉะนั ้น บทเรีย นเรื ่อ งไมเ ห็น แกต ัว นี ้, จะตอ งมีตั ้ง แตเ ด็ก แรกคลอดขึ ้น ไปจนถึง
เด็ก โต คนหนุม คนสาว กระทั ่ง คนเฒาคนแกแ ละคนที่สิ้น กิเลสเปน พระอรหัน ต
เปน ที ่สุด เพราะฉะนั้น จึงถือ วา จริย ธรรมนั ้น มีแ ตแ นวเดีย ว แมจ ะแบง แยกเปน
กี่แ ขนง กี่ส าย มัน ก็ไ มอ าจจะเปน หลายอยา งไปได ทุก แขนงจะตอ งมีค วาม
มุงหมายเพื่อขจัดความเห็นแกตัวเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึง
ตรัส ของทา นไวว า “เอกายโน ภิก ฺข เว มคฺโ ค” หนทางนี ้เ ปน ทางสายเดีย ว
เพื ่อ คนๆ เดีย วเดิน และไปสู จ ุด มุ ง หมายเพีย งอัน เดีย ว ; ฉะนั ้น ทางสายเดีย ว
สําหรับ คนเดียวเดิน ไปสูจุดหมายเพีย วสิ่งเดีย วหรือ อยางเดีย ว นี้แปลวาธรรมะ
ทั้งหมด พรหมจรรยทั้งหมด มีลักษณะเปนอยางงนี้ และลักษณะอยางนี้เอามาใชได
แมแ กธ รรมะหรือ จริย ธรรมทั่ว ไป ฉะนั้น จึง ขอใหยึด ถือ เปน หลัก ไวต ลอดเวลาวา
จริย ธรรมที ่เ ราศึก ษา และนํ า ไปใชป ฏิบ ัติต ัว เอง และนํ า ไปสอนผู อื่น นี ้จ ะมีแ ต
แนวเดียวไมยุงยาก ไมฟนเผือ ไมชวนใหใครลําบากเลย อยาไดคิดไปวามีหลาย
แนวเหมือ นดังที่พูด กัน วา เด็ก ก็ตอ งอยางหนึ่ง ผูใหญก็ตอ งอยางหนึ่ง ชาวบาน
ก็ตองอยางหนึ่ง ชาววัดก็ตองอยางหนึ่ง เพื่อมนุษยก็อยางหนึ่ง เพื่อเทวดาก็อยาง
หนึ ่ง เพื ่อ อริย บุค คลก็อ ยา งหนึ ่ง ; นั ้น หลับ ตาพูด . เขามองไมเ ห็น อยา งถูก
ต องวา มั นมี อยู อย างไรจริงๆ วาไปตามความคิ ดนึ ก หรือความเดา หรือตามแบบ
ฉบับที่เขียนไวฟนเฝอมากกวาอยางอื่น.
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เรื่องที่จะตองศึกษากันตอไปเพื่อเขาใจสิ่งนี้ ก็คือวา จิตหรือวิญ ญาณ
ที่ต่ํานั้นก็เพราะยึดมั่ นถือมั่ นถาจิตที่ไมยึดมั่ นถือมั่ น จนเป นเหตุให เห็ นแกตัวแลว
จะเปน จิต สูง วิญ ญาณสูง ขึ้น สูง ขึ้น มาจากน้ํา คือ ความชั่ว หรือ ความทุก ข ทีนี้
อุด มคติของครูเรามีอ ยูวา จะยกสถานะทางวิญ ญาณใหสูงขึ้น พระพุท ธเจาทรง
เปน บรมครูใ นเรื่อ งนี ้ จนเราเรีย กวา พระบรมครู สาวกทุก องคที ่แ ทจ ริง ของ
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พระพุท ธเจา ก็เปน ครูทั ้ง หมดโดยไมต อ งตั ้ง โดยไมต อ งรับ เงิน เดือ นอยา งครู.
พระสาวกที่ แท จริงของพระพุ ทธเจามี หน าที่ เพี ยงอยางเดี ยว. คื อมี หน าที่ เชนเดี ยว
กันกับพระพุทธเจา ในการที่จะยกสถานะทางวิญญาณ หรือทางจิตใจของชาวโลกให
สูง ขึ้น ; จึง ขอใหถ ือ วา ภิก ษุท ุก รูป ก็เปน อยา งเดีย วกัน กับ ทา นทั ้ง หลาย ที ่เรีย ก
ตัวเองวาครู เพราะมุงหมายจะยกฐานะทางวิญญาณใหสูงขึ้น ; แตวาเรามีหนาที่
แบงปนกันไดเปนชั้นเปนเชิง ภิกษุก็ทําไปอยางหนึ่ง ทานทั้งหลายที่เรียกตัวเองวา
ครู ก็ทําไปอีกอยางหนึ่ง แตก็ตองยกสถานะทางวิญญาณใหสูงขึ้นทั้งนั้น.
การจะยกฐานะทางวิญญาณหรือทางจิตนั้น จะตองมีปญหาเกิดขึ้นวา
สิ่งที่เรียกวาจิต หรือวิญญาณนั้นคืออะไร ซึ่งอาตมาจะไดกลาวตอไปดังที่ไดกลาว
คา งอยู เปน อัน วา ในขอ แรกที ่เ ราจะทํ า ความเขา ใจกัน ในวัน นี ้ก็ค ือ คํ า วา จิต ,
คํา วา วิญ ญาณ, คํ า วา ใจ, คํ า วา มโน แลว แตจ ะเรีย กกัน กี ่คํา แตถือ วา อัน นี ้เปน
ศูน ยก ลางของความยึด มั่น ถือ มั่น เปน ศูน ยก ลางของความเห็น แกต น คํา วา จิต
คํา วาวิญ ญาณ คําวามโนนี้ ทานทั้งหลายจะเห็นไดทัน ทีวา เปนภาษาบาลี หรือ
ภาษาสันสกต ไมใชภาษาไทย เปนอันวาในหมูชนที่ไดใชภาษาบาลีหรือใชภ าษา
สัน สฤตนั ้น มีคํ า วา จิต วา วิญ ญาณ วา มโนนี ้ใ ชแ ลว และก็ห มายถึง สิ ่ง ที ่เ รา
เรียกกันในภาษาไทยวา “ใจ” บางทีเราใชคําวาจิต, วาวิญญาณ, วามโนนั้นเสียเอง
เพราะวาเราไดรับวัฒนธรรมทางภาษามาจากชาวอินเดียตั้งสองพันปมาแลว จึงมี
คําภาษาบาลี หรือสันสกฤตติดมาอยูในภาษาไทย ฉะนั้นจึงใหถือวา ไดแกคําวาใจ
ในภาษาไทยนั้นเอง แตคําวาใจก็ตาม หรือ คําวาจิต วา วิญญาณ วามโนในภาษา
บาลีก็ตาม ลวนแตมีความหมายกวางทั้งนั้น กวางจนแยกออกไปไดหลายประเภท ;
เชน คํ า วา “ใจ” นี ้ หมายถึง จิต ที ่ค ิด นึก ก็ไ ด หมายถึง ความรูส ึก และคิด นึก ก็ไ ด.
คําวาจิต วาวิญ ญาณ วามโนนั้นก็เหมือนกัน ; เมื่อ ไดตรวจดูในภาษาบาลีอ ยาง
ทั่ว ถึง แลว ปรากฏวา ในที่บ างแหง ใชมีค วามหมายเหมือ นกัน คือ แทนกัน ได
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แตในบางแหงความหมายกวางแคบกวากันบาง แลวแตคํานั้นเขาจะมุงหมายใช
ใหเล็งถึงอะไร, ลักษณะอยางนี้มีในภาษาทั่วไป.
ขอใหสังเกตคําในภาษาอังกฤษเปนตน ถามันมาในเริ่องหนึ่งหรือใน
วิชาแขนงหนึ่ง, ก็มีความหมายเพี้ยนไปจากที่มีในวิชาอีกแขนงหนึ่ง นี่เปนความ
สับปลับของภาษา อยางนี้ยอมมีอยูในทุกภาษา แตโดยเนื้อแทแลว คํา ๓-๔ คํานี้
เล็ง ถึง สิ ่ง เดีย วกัน คือ เล็ง ถึง สิ ่ง ที ่ค นในสมัย โนน เขา ใจกัน วา เจา นี ่เ องที ่เ ปน
ประธาน ที่เปน ตัว ยืน โรงเปน หลัก อยูภ ายใน สิ่งที่เราเรีย กวาจิต ก็ต าม วิญ ญาณ
ก็ตาม ใจก็ตามเป นตั วแกนกลาง คลายกับเป น Nucleus ของมนุ ษยเราคนหนึ่ งๆ ,
สติปญ ญาของเขามีใ นเรื่อ งนี้อ ยา งไร เขาก็ตอ งวา ไปตามนั้น ฉะนั้น เปน อัน วา
ในสมั ย พุ ท ธกาลนั ้ น เขาถื อ ว า สิ ่ ง ๆหนึ ่ ง ที ่ เ รี ย กว า จิ ต หรื อ วิ ญ ญาณ หรื อ
มโนบางครั้ง แตเ ปน สิ ่ง ๆเดีย วกัน ยืน อยู เ ปน แกนกลาง ถา พูด โดยสมมุต ิก ็ว า
เปนผูยึดครองรางกายนี้ อยางนี้เปนตน. สวนที่ไดเกิดเปนคํามีความหมายตางๆขึ้ น
ก็ เ ช น ว า “จิ ต ” ห ม า ย ถึ ง ผู  ก  อ ส ร า ง ทํ า น อ ง พ ระ เจ า ; แ ล ว “วิ ญ ญ า ณ ”
ก็ห มายถึง รูแ จง เฉพาะเรื่อ งเฉพาะราย . สว น “มโน” หมายถึง ธาตุรูทั่ว ๆ ไป
บางที ก็เรียกวามโนธาตุเป นธาตุรูทั่ ว ๆ ไป คลายกับจะพู ดวา จิตหรือวิญ ญาณนี้
มัน ปรุงมาจากธาตุรู ซึ่งมีอยูต ามธรรมชาติ เชน เดียวกับ เนื้อ หนังของเรานี้ ปรุง
ขึ้นมาจากธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ที่มีอยูตามธรรมชาติ ; สวนสิ่งที่เรียกวา
จิต หรือ วิญ ญาณ ก็ป รุง ขึ้น มาจากมโนธาตุ ซึ่ง มีอ ยูต ามธรรมชาติ มิห นํา บางที
ก็เรียกวา วิญญาณธาตุเสียเองบางก็มี ; มันแทนกันไดอยางนี้.
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ถาเราจะเล็งถึงที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไปในภาษาบาลีนั้น “จิต” เล็งถึงสิ่งที่
ถือ เปน สวนสําคัญ ที่สุด ในรางกายเรา ยืน โรงอยูสําหรับความรูสึก แลวก็ผันแปร
เปนจิตอยางนั้น เปนจิตอยางนี้ เปนจิตไดหลาย ๆ ชนิด อยางที่พวกอภิธรรมเขาวา
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๘๙ ดวงหรือ ๑๒๑ ดวงนี้เขาใชคําพูดผิดไป คือแทนที่จะใชคําพูดวา ๘๙ ชนิด หรือ
๑๒๑ ชนิดไปพู ดกันวาเป น ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง พวกเราเลยฟ งยาก ถาพู ดวา
เปลี่ย น ๘๙ ชนิด ๑๒๑ ชนิด ก็ฟ งงา ยทัน ที มัน ฝน แปรได ตามแตจ ะมีม โนธาตุ
สวนใดสวนอื่นที่เปนเจตสิก มาปรุงมาผสม มาปรับปรุงมัน แลวจิตก็ผันแปรไปตาม
นั้น . นี่เรียกวาเปน ตัวยืน โรง สําหรับ คําวา “วิญ ญาณ” ก็หมายถึงเมื่อ ทําหนาที่
รูแจงเฉพาะเรื่องเฉพาะราย ทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ้นเป นตน ที่ เป นสะพาน
หรือ ที ่อ อกมารูแ จง . สิ ่ง ที ่ทํ า หนา ที ่รูแ จง ก็ไ มม ีอ ะไรอื่น นอกจากจิต แตพ อมา
ทํ าหน าที่ รูแจ ง ทางตา ทางหู ทางจมู กเหล านี้ เราติ ดป ายให ใหม ว า “วิ ญ ญาณ”
แทนที ่จ ะเรีย กวา จิต . สว นคํ า วา “มโน” นั ้น ถือ วา เปน ธาตุท างฝา ยจิต ทั ่ว ๆ ไป
จะเอามาใชแทนคําวาจิต หรือวาวิญ ญาณบ างก็ได ดูจะต องการคํ าพู ดที่ ไพเราะ
และใหม ีม ากขึ้น เพื ่อ สะดวกแกก ารขีด เขีย น และโดยเฉพาะทางกาพย กลอน.
ฉะนั้นอยาไดเขาใจไปในทํานองวา มันตางกันเด็ดขาด จนถึงกับจะตองตั้งพิธีศึกษา
เปนพิเศษ; โดยที่แทจริงแลวจะเล็งถึงสิ่งๆเดียวกันทั้งนั้น และบางทีเราก็ใชคําวา
ธาตุแ กสิ ่ง เหลา นี ้ ก็เ พราะมัน เปน ธาตุต ามธรรมชาติ; อยา ไดถ ือ วา เปน สิ ่ง
ศัก ดิ ์สิท ธิพ ิเ ศษอะไรออกไป ; เพราะฉะนั ้น เราก็จับ สิ่ง ๆ หนึ ่ง ไดวา สิ่ง ที ่เ ขา
เรีย กวา จิต วา วิญ ญาณ วา มโน นี ้ตั ้ง อยู ใ นฐานะเปน แกนกลางของคนๆ หนึ ่ง .
ถาใครจะเกิดความรูสึกวา เปนตัวเปนตนอะไรขึ้นมาละก็ความคิดจะแลนไปเอง
ไปยัง สิ ่ง ที ่เ รารูส ึก วา จิต วา จิต นี ้ คือ ตัว เราแท ; จะมาเอาตัว เราที ่รา งกายนี้
ดูมันไมฉลาด, ละอาย, จึงไปเอาตัวเราที่ลึก คือหมายถึงจิต.
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ความรูสึ กที่ เกิ ด ขึ้น วา ตั วเรา ตั วเรานั้ น ที่ แ ท ก็ เป น เพี ย งมายาเท านั้ น
และเล็งถึงจิตนั้นเอง เพราะวาจิตนั้นแหละทําใหเกิดความรูสึกขึ้นมาวาตัวเรา แลว
ก็ ตั วเราที่ จิ ต นั้ น เอง ; อย างที่ นั ก คิ ด ชื่ อ เดสการต (Descartes) เขาว า “ข าพเจ า
คิ ด ได ดั งนั้ น ข าพเจ ามี อ ยู ”. สู ต รของเขาวา Cogito, ergo ergo sum. ขอให นึ ก ถึ ง
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คนๆ นี้ไ วบา งวา คนๆ นี้ไ มเคยเรีย นพุท ธศาสนา และไมเ คยเรีย นอะไรที่จ ะยืม
ไปใชเปนหลัก แตเขาก็ยังมีความคิดไดเองวา ขาพเจาคิดได ดังนั้นขาพเจามีอ ยู
เพราะมันมีสิ่งๆ หนึ่งที่คิดไดวา ขาพเจาอยางนั้น ขาพเจาอยางนี้ ดังนั้นตองถือวา
“ขาพเจามีอยู” นี่คือตัวตนเกิด ขึ้น ไดทั้งที่เปน มายา จึงมีห ลักในพุทธศาสนาเราที่
กลา วไวว า “จิต ฺต ํ อตฺต า นามํ.” จิต นั ้น แหละชื ่อ อัต ตา ก็แ ปลวา จิต นั ้น แหละ
คือ ตัว ตน แตเ มื่อ ดูใ หดีแ ลว จิต เองก็ม ายา อัต ตานั ้น ก็ม ายา เพราะวา จิต นั ้น
ก็เปน เพีย งธาตุต ามธรรมชาติ และทํา ใหเกิด ความรูสึก วา อัต ตาคือ ตัว ตน หรือ
ตัว เราขึ้น มาดว ยความสํา คัญ ผิด อัต ตานั้น ก็เปน มายา ; แตเมื ่อ มัน มีค วามรูส ึก
อยางนี้อยู จะปฏิเสธวาไมมีจิต หรือไมมีตนก็ไมได เพราะคนธรรมดาสามัญตอง
รูสึกอยางนี้ ดังนั้น มัน จึงเกิด มีความรูสึก วา “ตัวเรา” ขึ้น แกค นทุก คน หรือ สิ่งที่มี
ชีว ิต ทุก ชีว ิต เพราะฉะนั ้น ขอใหส นใจกับ สิ ่ง เหลา นี ้ขึ ้น มาใหไ ดก อ น จึง จะเรีย น
ธรรมะเขาใจ.
เรามองไปดูที่เด็ก ๆ ก็ได เขามีตัวตนของเขอยางไร เขายึด มั่น ถือ มั่น
ในตัว ตนของเขาอยา งไร. ดังที่ไดก ลา วแลว แตวัน แรกนั้น บา งวา ตัว ตนนี่ ไดกอ
รูป ขึ้น มาอยา งไร. ที่แ รกเกิด มา เพิ ่ง คลอดออกมา ก็แ ทบจะไมมีค วามรูส ึก วา
ตัว ตน, แตสิ ่ง แวดลอ มทํ า ใหรูส ึก ไปในทางตัว ตนทั ้ง นั ้น เดี ๋ย วก็ม ีแ มข องตน
เดี๋ย วก็มีพอ ของตน เดี๋ยวก็มีพี่ข องตน มีอ ะไรของตน มีตุก ตาของตน มีท รัพ ย
สมบัติของตน แมแตจานกินขาวก็ตองใบของตนจึงจะยอมกิน และคนอื่นจะเอา
จานนี ้ ไ ปกิ น ไม ไ ด เพราะจานใบนี ้ ม ั น ของตน ดั ง นี ้ เ ป น ต น ; ความรู ส ึ ก ที่
เป น ไปในทางตัวตนก็มีมากขึ้น.
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สิ่ งที่ เรียกวา autonomy นี้ มี มากขึ้นๆ ตามวันคื นที่ ล วงไป เราจึ งมามี
ความรูส ึก วา ตัว ตน หรือ ของตน อัด เต็ม ปรี่อ ยู  ดัง ที ่กํ า ลัง มีอ ยู ที ่นี ่ หรือ เดี ๋ย วนี้
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ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นใหมันแสดงออกมา ; เพราะฉะนั้นเราควรเขาใจคําวาจิต และ
คํา วา อัต ตาตัว ตนนี้วา มัน เล็ง ถึง อะไร, มัน เปน ของจริง แทเด็ด ขาด หรือ วา มัน
เปน เพีย งมายา ที ่ทํ า ใหเ ราเขา ใจวา อยา งนั ้น ๆ เราควรพิจ ารณาดูถ ึง สิ ่ง นี้
ในฐานะเป นสิ่งสําคั ญ เป นศูนยกลางของสิ่งที่จะตองศึกษา เพราะเราจะตองขจัด
สิ่งตางๆที่เปนความเห็นแกตน หรือเห็นแกจิตก็ตาม.
ความเห็น แกต นนี ่ มัน มีม ูล มาจากสิ ่ง ที ่เรีย กวา “ตน” คํ า ที ่เรารูจ ัก
กัน ดีใ นวงนัก ศึก ษาครูบ าอาจารยนี ้ ก็ค ือ คํ า วา ego กับ egoism คํ า วา ego
เป นภาษาลาติ น ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา soul เพราะฉะนั้ น คํ าวา ego ซึ่งเป น
คําเดียวกับคําวา soul ในภาษาอังกฤษ ก็ตรงกับคําวา อัตตา ในภาษาบาลี; ดังนั้น
ego ของพวกลาตินก็ไมมึความหมายอะไรมากไปกวาจิต. พวกกรีกมีคําวา kentrikos
ซึ่งตรงกั บคํ าภาษาอั งกฤษวา centre ที่ แปลวาศู นย กลาง; kentrekos ก็ คื อ centre
นี่เพราะเขาเล็งเห็ นวา สิ่งนี้คื อศูนยกลางของคนเรา เพราะฉะนั้นจิตก็คือ สิ่ งที่ เป น
ศูนยกลางของคนเรา ตามความรูสึกสามัญสํานึกของทุกชาติทุกภาษา, มันจึงตรง
กันอยางนี้.
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ชาวอิน เดีย ใชคํ า วา “ชีโ ว” หรือ “เจตภูต ิ” กับ สิ ่ง ๆ นี ้ เพราะเขา
ถือวาตั วชี วิตแท ก็ คื อสิ่ งนี้ ฉะนั้ นจึ งเรียกตั ว ego หรืออั ตตานั้ นวา ชี วะ หรือ ชี โว
อี ก ที่ ห นึ่ ง ; หรือ บางที ก็ เรีย กวา เจตภู ติ คื อ “จิ ต ที่ เป น อยู จ ริง ” เป น ตั วเราอยู จ ริง ;
แตคําวาเจตภูตินี้ ในภาษาไทยความหมายเปลี่ยนไปเปน ผีปศาจหรืออะไรทํานองนั้น
ไปเสีย ควรจะถือ เอาความหมายเดิม ที่วา เจตภูติห มายถึง สิ่ง ที่เปน จริง หรือ ตัว
เราจริง ; ฉะนั้นเราจะไดคําหลายคําทีเดียว ที่เล็งถึงสิ่งเพียงสิ่งเดีย ว คือ สิ่งที่เรา
เขาใจวาเป นตัวเรา ไดแกคํ าวาจิต, คําวาวิญ ญาณ, คําวามโน, คํ าวาชีโว, คําวา
เจตภูติ, ตลอดจนคําวา ego, kerfrikos เหลานี้เปนตน.
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สิ่งเหลานี้ ตามปรกติเราไมถือวาดีหรือชั่ว บุญ หรือบาป มันเปนกลาง
แตถา เมื่อ ใดมัน มีอ ะไรเขา มาแวดลอ ม, มากระทบ มาปรุง แตง เกิด เปน ความ
เห็นแกตัวขึ้นมา ego นั้นจึงกลายเปน egoism, กลายเปนความเปนความเห็นแกตัว
เสีย แลว ไมใ ช ego เฉยๆ ; คํา วา อัต ตา ไดก ลายเปน อัต ตวาทุป าทานไปแลว
คือ เปน ความยึด มั่น ถือ มั่น วา ตัว แมจ ะเรีย กสั้น ๆวา อัต ตา ก็ก ลายเปน ความเห็น
แกตัวไปแลว นี่แหละคือตนตอ หรือวาสิ่งที่สําคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว ที่เปนปญหา
ยุงยากของมนุษ ยเราทั้งโลก ขอใหทานทั้งหลายรูจักสิ่งนี้ไว โดยลักษณะอยางนี้
ความหมายอยางนี้.
คํ า วา egoism นี ้ ควรจะมองดูใ หช ัด จนเห็น วา มัน คือ อะไรกัน แน
โดยที ่แ ทแ ลว มัน เปน สิ ่ง ที ่ต อ งมีโ ดยแนน อน; egoism นี ้ต อ งมีก ัน ทุก คนและมี
โดยแนน อน คือ ความเห็น แกต ัว . แตว า ความเห็น แกต ัว โดยบริส ุท ธิ ์นั ้น ยัง ไม
อันตรายมากมายอะไรนัก และเปน มูลเหตุที่ทําใหทําไปในทางที่ดีก็ได ไมจําเปน
จะตอ งทํ า ไปในทางชั ่ว เสีย ตะพืด ; แตถ า หากวา egoism นี ้ไมถ ูก ควบคุม ไวเปน
อยา งดี คือ ไมไ ดรับ การศึก ษาที ่ด ี หรือ ไมไดรับ การศึก ษาที ่ด ี มัน ก็จ ะกลายเปน
selfishness เราจะเห็น ไดวา สิ ่ง ที ่เรีย กวา selfishness นั ้น พึ ่ง ไมได อาศัย มัน
ไมไ ด เปน อัน ตราย; แตสิ ่ง ที ่เรีย กวา egoism นี ้ย ัง พออาศัย ได อาศัย สิ ่ง นี ้ทํ า ดี
ก็ไ ด ทํา ชั่ว ก็ไ ด ถา เรารูจัก อาศัย ไปในทํ า นองรัก ตัว สงวนตัว แลว มัน ก็ดึง ไป
ในทางทํ า ดี แตถึง จะทํา ดีอ ยางไร ก็ค งเรีย กวา ความเห็น แกต ัว หรือ egoism อยู
นั่น เอง แตเ ปน ความเห็น แกต ัว ชนิด ที ่ด ี; ฉะนั ้น เกี่ย วกับ เด็ก ๆ เราจึง ไมไ ดส อน
ใหห มด egoism หรือ หมดความเห็น แกตัว อยางพระอรหัน ต แตเราสอนใหรูจัก
มีตัวที่ดี เพื่อ ใหมีความเห็นแกตัวที่เปนชนิด ดี มีลักษณะดี คือ ไมทําความเดือ ด
รอนใหแกใครโดยประจักษ.
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ที่ตองใชคําวา “โดยประจักษ” นี้เพราะความเดือดรอนนั้นมีอยู ๒ ชนิด
คือ ชนิด ที ่ไ มป ระจัก ษก ็ม ี; อยา งนั ้น เราชอบ, เรารัก , เราพอใจกัน มาก ความ
เดือ ดรอ นที ่ไมป ระจัก ษ นี ้ค ือ ความสนุก สนาน ความสุข ความเพลิด เพลิน อะไร
ตา งๆ มีค วามเอร็ด อรอ ย เปน ความทุก ขที ่ไ มป ระจัก ษ สํ า หรับ ควมทุก ขที่
ประจักษ นั้นต องเวนขาด เพื่ อไม เบี ยดเบี ยนกั นให ลําบาก ถาเรามี ความเห็นแกตั ว
แตไมเปน ไปในทางทํา ผูอื่น ใหเดือ ดรอ นโดยประจัก ษแ ลว ก็ใชไดสํา หรับ กรณี
ทั่วไป เพราะวาเปนการแสวงหาประโยชนโดยชอบธรรม ที่ทุกคนจะตองเห็นแกตัว
รัก ตัว สงวนตัว และรัก ของของตัว ; เพราะฉะนั ้น เราจะตอ งจับ หลัก ใหไ ดว า
อัต ตาหรือ จิต หรือ วิญ ญาณ หรือ มโน หรือ ego อะไรเฉยๆ นี้ ถา ยังไมถูก ยึด ถือ
ก็ไ มเปนไร มันอยูของมันตามธรรมชาติ และก็ไมทําอันตรายใคร ; มันตั้งอยูใน
ฐานะเปน ตัว ชีวิต หรือ เปน ศูน ยก ลางของชีวิต ใหชีวิต มีอ ยู แลว ก็เกิด ความรูส ึก
คิดนึก และเกิดการกระทําตางๆ ตามที่ควรจะกระทํา.
แตถา ควบคุม มัน ไมไ ด มัน ก็เกิด เปน ความเห็น แกตัว พอเกิด ความ
เห็นแกตัวแลวระวังเถิด มันจะแยกเดินทางเปนสองทาง คือทําไปในทางดีก็ไดทางชั่ว
ก็ไ ด. เราจะตอ งควบคุม ใหเ ปน ไปในทางที ่พ ึง ประสงค คือ เปน ไปในทางที ่จ ะ
ไมเ ดือ ดรอ นแกก ัน และกัน นั ้น เอง ; ฉะนั ้น ขอใหท า นทั ้ง หลายกํ า หนดคํ า วา
เห็ น แก ตน แล วจะได เข าใจคํ าว า เห็ นแก ต นจั ด ชนิ ดที่ เป น กิ เลสหรือ เป น ความ
เสียหาย ; ความเห็นแกตนมีอยู ๒ ความหมายดังนี้.
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ถามีความเห็นแกตนจัด จนกลายเปน selfishness หรืออะไรทํานองนี้
ละก็เรียกวาวิญญาณตกต่ํา คือจิตตกต่ําอยูในสภาพที่เปนนรก ไมใชสูงเปนสวรรค
เสียแลว พวกครูเรามีหนาที่ที่จะตองยกสถานะของจิต หรือวิญญาณนี้ใหสูงขึ้นมา
ไมใ หต่ํ า ถึง อยา งนั ้น ใหอ ยูใ นสภาพที ่พ อดูไ ด จึง มีค วามเห็น แกต ัว ชนิด ที ่ด ีอ ยู
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ชั้น หนึ ่ง . นี ้เปน เรื่อ งฝา ยโลกีย ะ คือ ทํ า ไปตามลํ า ดับ ของชาวโลก. ถา เปน เรื่อ ง
ฝายโลกุตตระ เปนเรื่องฝายพระอริยเจาละก็ สูงไปจนถึงวา จะไมมีความเห็นแกตัว
เหลืออยูเลย จิตจึงวางเปลาจากความยึดถือตัวหรือของตัว จึงไมมีทุกข ไมวาจะ
เปนความทุกขชนิดที่ประจักษหรือไมประจักษก็ตาม, ยอมไมมีความทุกขเลย.
สว นพวกเรานี ้ ตอ งกัน ความทุก ขโดยประจัก ษอ อกไปเสีย กอ น แลว
ก็ รับ ความทุ กข ที่ ไม ประจั กษ นี้ เข ามาบริโภค และทนทุ กข ไปอย างไม รูสึ ก เพราะ
ฉะนั้นเราจะตองมองเห็นชัดวา มันสายเดียวแนวเดียว คืออยูที่ความไมเห็นแกตัว
เราตองขจัดความเห็นแกตัว หรือควบคุมความเห็นแกตัวนี้ใหดียิ่งขึ้นไปตามลําดับ
จนกระทั่งหมดความเห็น แกตัว อาตมาจึงยืน ยัน ใหถือ เปน หลัก วา จริย ธรรมนี้มี
เพียงแนวเดียวสายเดียว สําหรับบุคคลเดียว เดินไปสูจุดหมายเพียงอยางเดียว.
ขออภัยที่ตองพูดอยางนี้ เพื่อใหทานทั้งหลายประหยัดเวลาไดมาก คือ
เราเรียนพุทธศาสนาอยางสูง อยางกลาง อยางต่ําเปนเด็ก อมมือ พรอ มกันไปใน
คราวเดีย วกัน อยา ตอ งเสีย เวลาหลายครั้ง มัน จะไมพ อกับ เวลา ขอใหสัง เกต
เอาเองวา สว นไหนที ่จ ะเอาไปใชก ับ เด็ก สว นไหนที ่ค วรจะเอาไปใชก ับ ผู ใ หญ
แลวสวนไหนที่จะเอาไปใชกับพระอริยเจา ซึ่งไมใชชาวโลกตามธรรมดา. คําวาจิต
หรือคําวาอัตตาตัวตน แลวก็เห็นแกตัวตนนี้ มีอยูอยางนี้.
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เพื่อจะเขาใจตอไปถึงที่เราจะควบคุมมัน คือควบคุมจิตไมใหเกิดความ
เห็น แกต ัว ชนิด ที ่ไ มป รารถนานั ้น เมื ่อ มาถึง ตอนนี ้ เราจะตอ งรูถ ึง mechanism
คือ กลไกตา งๆ ของจิต วา มัน มีอ ยูอ ยา งไรบา ง ถา เราไมรูเรื่อ งนี้ จะควบคุม มัน
ไดอ ยา งไร ขอใหเ ราคิด ดู ถา จะรูเ รื่อ งกลไกของจิต เราถือ โอกาสศึก ษาเรื่อ งที่
เกี่ย วกั บ จิต นี้ ไปเสี ยคราวเดีย วกั นเลยจะดี กวา ฉะนั้ น เราจึ งจําเป นจะต องศึ กษา
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เรื่องรางกายนี้พรอมกันไปกับเรื่องใจ กับเรื่องจิต ซึ่งถาเรียกเปนภาษาบาลีก็เรียก
วา เบญจขัน ธ พอไดยิน วา เบญจขัน ธเ ดี๋ย วก็งว งนอน ขออยา ไดคิด วา มัน เปน
สิ่ง ที ่ช วนใหงว งนอน มัน เปน สิ ่ง ที ่นอ มนํา ใหเ รามองไปในตัว เราอยา งปรุโ ปรง
อยางละเอียดมากกวา.
กายกับใจ มันมีเพียงสองอยาง ที่เรียกวาจิตหรือใจนั้น มันเปน nucleus
หรือ แกนกลาง นี ่ก ลา วสมมุต ิ; นอกนั ้น ก็เ ปน เปลือ กนอก คือ รา งกายทั ้ง หมด.
นี่เรียกมีอยูสองอยาง. ถาเรียกเปนภาษาบาลีก็เรียกวา นามรูป. นามคือใจ; รูปคือกาย.
นามรูป นี้ตอ งไปดว ยกัน ไมแ ยกกัน . ตามหลัก วิช าหรือ ตามทางทฤษฎีสํา หรับ
พูด นั ้น พูด แยกกัน ไดวา กายอยา งหนึ ่ง ใจอยา งหนึ ่ง เปน คนละอยา งเลย
คือ แยกกัน ไปเด็ด ขาดเลย; แตต ามขอ เท็จ จริง หรือ พฤตินัย นั้น ไมแ ยกกัน ได,
ตอ งมาดว ยกัน เสมอ เปน “นามรูป ” ไปเลย และใชสํา นวนเปน เอกวจนะดว ย
คือ เปน singular number ตามทางไวยกรณนั ้น เอง กายกับ ใจนี ้ต อ งรวมกัน เปน
สิ่ง เดีย ว เปน ของสิ ่ง เดีย ว ถา แยกกัน แลว เปน ตายหมด คือ ไมม ีค วามหมาย
อะไรหมด แลวก็ทําหนาที่อ ะไรไมไดเลย, ตอ เมื่อรวมกัน จึงจะทําอะไรไดทั้งกาย
และใจ ; ดัง นั้น การที่แ ยกเปน กายกับ ใจอีก มากมายหลายสิบ ชนิด นั้น มัน เปน
เรื่องพูด, เรื่องจริงมันไมแยก ; ขอใหเขาใจไวอยางนี้.
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ในภาษาธรรมะที่เขาชอบเปรียบนั้น เขาเปรียบเทียบกกายกับใจนี้ กับคน
๒ คน; คนหนึ่ ง เป น งอ ยเดิ น ไม ได แ ต ต ายั ง ดี อี ก คนหนึ่ ง รา งกายใหญ โตแข็ ง แรง
แตต าบอด มัน จะไปไหนไดดว ยกัน อยา งไร. ที่ต าดีแ ตเ ปน งอ ยนั้แ หละคือ ใจ
มัน เดิน ไมไ ดแ ตต ามัน ดี ; ที ่รา งกายแข็ง แรงเดิน ได แตต าบอดนั ้น คือ รา งกาย ;
พอเอาสองคนนี ้ ม ารวมกั น คื อ ให ค นง อ ยตาดี ขี่ บ นคนตาบอดที ่ แ ข็ ง แรง
รวมเปน คนๆ เดีย วกัน นี ้ม ัน ก็ไ ปได ไปทํ า อะไรที ่ไหนก็ไ ด กายกับ ใจมีล ัก ษณะ
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อยา งนี้ จะวา เปน สิ่งเดีย วหรือ สองสิ่ง นี้ล องคิด ดูเองวา พูด อยา งไนมัน ถูก กวา .
ตอเมื่อจําเป นตองใหคําอธิบายอยางละเอียด จึงไดเกิดแยกเป นกายกับใจขึ้นมา.
สว นกายนั้น นับ เปน สวนหนึ่ง ; สวนใจอีกสวนหนึ่งนี้ เอามาแยกออกเปน ๔ สวน
เรียกวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ใจที่ทําหนาที่รูสึกทุกขหรือสุข พอใจหหรือไมพอใจ นี้เรียกวาเวทนา;
ใจทํ า หนา ที ่รูส ึก ตัว อยู เสมอวา อะไรเปน อะไร ไมฟ น เฟอ นทางสติ
สัม ปชัญ ญะ คือ ใหมีส มปฤดีอ ยูเรื่อ ย ไมเมือ นกับ คนสลบ คนเมา หรือ คนบา ;
ใจส ว นที่ ทํา ให ส มปฤดี ป รกติ อ ยู ไ ด อ ย า งนี้ เรี ย กว า สั ญ ญา ;
ใจสวนที่เปนความคิดนึกอะไรตางๆ นั้นเรียกกวา สังขาร;
ใจที ่ย ืน โรงอยู  คอยรูท างหู, ทางตา, ทางจมูก , ทางลิ ้น , ทางกาย
วา อะไรเปน อะไรนั ้น เรีย กวา วิญ ญาณ; เลยเปน ๔ สว นขึ ้น มา การแยกโดย
ละเอีย ดอยา งนี ้ ก็เ พื ่อ ศึก ษากัน กวา งๆ มากกวา . ในการปฏิบ ัต ิโ ดยแทจ ริง
ไม แ ยกก็ ยังได.
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ในครั้งพุทธกาล บางคนเปนพระอรหันตโดยไมรูการแจกสวนของคนเรา
เปน รูป , เวทนา, สัญ ญา, สัง ขาร, วิญ ญาณ นี้ก็ยัง มี; แตเ พราะวา เขารูอ ะไร
ลึก ซึ ้ง มากกวา นั ้น คือ รู ค วามจริง ของมัน ทีเดีย วหมดไปก็ย ัง ได. แตใ นที ่นี ้ เรา
ตอ งการจะศึกษาเพื่อรูจัก ควบคุม มัน . เหมือ นอยางวารถยนตคัน หนึ่งนี้ เราแยก
เปน สองสว นกอ น คือ สว นตัว รถ แลว ก็เ ปน สว นเครื่อ งยนตข องรถที่จ ะทํา ให
รถวิ่งได คื อส วน mechanism ต างๆ ภายในของรถ. แต ตั วเครื่อ งยนต ของรถนั้ น
เรายั ง แยกออกเป น ระบบไฟ, ระบบเชื ้ อ เพลิ ง , ระบบหล อ ลื ่ น , กั บ ระบบ
กลไกตา งๆ ; เปน ๔ สว นอยา งนี ้ก ็ยัง ได ; แตเมื ่อ รวมกัน ทั ้ง หมดมัน จึง จะเปน
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รถคัน หนึ ่ง และวิ่ง ได ; ดัง นั ้น คํ า วา เบญจขัน ธนี ้ที ่แ ยกออกเปน ถึง ๕ สว น ก็มุ ง
หมายอยางนี้; สว นรูป นั้น นับ เปน สวนหนึ่ง สวนนามหรือ ใจนั้น นับ เปน ๔ สวน;
ทั้งนี้ก็เพื่อใหรูวา ในสวนที่เปนนามหรือ เปนใจนั้น มันก็พ รอ มเสมอที่จะทําหนาที่
ของมัน เชน :
เวทนา นี้ก็พ รอ มที่จะรูสึกในสัมผัสนั้น เปนความพอใจ หรือ ไมพ อใจ
ขึ้นมา ;
สัญญา ก็ทําหนาที่ดํารงสติสัมปชัญญะสมปดีอยูเรื่อย ;
สังขาร ก็พรอมที่จะคิดนึกไปตามเหตุการณที่แวดลอมเรื่อย ;
วิญ ญาณ ก็พ รอ มที ่จ ะรูแ จง ที ่ต า ที ่ห ู ที ่จ มูก เปน ตน วา อะไรเปน
อะไรอยูเรื่อย
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สวนที่เรียกวารูปนั้น ก็หมายถึงเนื้อหนังรางกายนี้เปนสวนใหญ แตยัง
หมายถึง รูป ที ่แ ฝงอยู ใ นรา งกายนั ้น ดว ย กลา วคือ ภาวะที ่แ ฝงอยู ใ นนั ้น ; เชน
รางกายนี้ เรายังมี ภาวะที่ แฝงอยู ในนั้ นวา เป นความสู งหรือต่ํา ดํ าหรือขาว ความ
เปนหญิ งหรือชายเหลานี้เปนตนรวมอยูดวย. ภาวะที่เปนหญิ งหรือเปนชาย เปน
คนสู ง หรื อ คนต่ํ า นี ้ ก็ ร วมเรี ย กว า รู ป ได เ หมื อ นกั น ดั ง นั ้ น จึ ง มี ร ู ป โดยตรง
คือ เนื้อ หนังรา งกาย และก็มีรูป แฝง คือ ความเปน อยา งนั้น อยางนี้ ดูไดที่รูป นั้น ;
นี ้ร วมเรีย กกัน วา รูป และเมื ่อ รวมเวทนา, สัญ ญา, สัง ขาร, วิญ ญาณเขา อีก
ก็เป น ๕ ; ๕ สวนซึ่งเรียกวากลุมหนึ่งของรางกายและจิตใจ ซึ่งรวมกันเป นคนหนึ่ ง
นั่นเอง.
ทีนี ้ กลไกที ่ม ัน มีอ ยู ใ นนี ้ ก็ค ือ เรื่อ งที ่เราเรีย กกัน ในทางศาสนาวา
ปฏิจ จสมุป บาท. ในที่นี้จะเอามาแตต อนที่สําคัญ ที่สุด คือ ตอนที่วา เมื่อ มีรูป
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หรือเสียงก็ตาม ยกตัวอยางเพียงอยางเดียววา มีรูปมากระทบที่ตา ; รูปกระทบเขา
ที่ตาซึ่งประกอบดวยเสนประสาท และมีวิญญาณพรอมที่จะเกิดขึ้นทําหนาที่อยูเสมอ,
การกระทบอยางนี้เรียกวา ผัสสะ. ผัสสะแปลวา การกระทบ นี่เป น mechanism
อันแรก คือการกระทบระหวางรูปกับตา ซึ่งมีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นทําหนาที่อยูดวย .
ผัส สะหรือ การกระทบนี ้ ใครๆ ก็ม ีอ ยูด ว ยกัน ทุก คน มีอ ยูแ ตเ พีย งวา ไมสัง เกต
ไม สนใจ ไม ศึ กษาวา มั น มี การกระทบ มี แต ป ล อยไปตามเรื่อ ง เลยไม เข าใจคํ าว า
ผัสสะ ; ฉะนั้นถาอยากจะทราบธรรมะ ถาอยากจะเขาใจธรรมะ ตองสนใจในสิ่งที่
เรียกวา “ผัสสะ” นี้จนเขาใจเสียกอน นับวาเปนอันแรกที่สุดที่ตองเขาใจ.
พอเกิดมีผัสสะอยางนี้แลว ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวา เวทนา คือความรูสึก
ที่เป นผลเกิดมาจากการกระทํานั้ นวา อัน นี้น ารักหรือ ไมน ารัก พอใจหรือ ไม พ อใจ
ถ า สวย รู ป สวยก็ พ อใจ รู ป ไม ส วยก็ ไ ม พ อใจรู ป น า เกลี ย ดน า ชั ง หรื อ ยั ่ ว โทสะ
ก็ ยิ ่ ง ไม พ อใจ พอใจหรือ ไม พ อใจนี้ เป น เวทนา พระพุ ท ธเจ า ท า นจึ งตรัส ว า ผั ส สะ
เป นป จจั ยให เกิ ดเวทนา ผั สสะปรุงแต งเวทนา เวทนานั้ นแหละคื อตั วเรื่อง ตัว การ
ตัวตนเหตุที่ทําใหโลกนี้เปนอยางไร.
อาตมากลาวอยางนี้ ทานจะเขาใจหรือไมเขาใจลองไปคิดดู ทานจะเรียก
มัน วา ตัว นิด เดีย ว หรือ ตัว ใหญ หรือ อะไรก็ส ุด แท แตนี ่แ หละคือ ตัว ตน เหตุ
ตัว การใหญที ่ส ุด ที ่รา ยกาจที ่ส ุด ที ่บ ัน ดาลใหโ ลกเราเปน อยา งไร ขอ นี ้เ ปน
เพราะวา เราทุก คนนี ้เปน ทาสของเวทนา เพราะวา เราหลงรัก ในเวทนาดว ยกัน
ทั ้ง นั ้น ; เราอยากไดเ วทนาที ่เ ปน สุข เราทํ า ทุก อยา งนี ้เ พื ่อ เวทนาที ่เ ปน สุข
การอุตสาหเลาเรียน การอุตสาหประกอบอาชีพไมมีหยุดหยอน วิ่งเตนตลอดชีวิต
นี่เพื่อ สุขเวทนาของตัวเอง หรือ ของผูอื่น ที่เรารัก ซึ่งทําใหเกิด สุข เวทนาแกเราอีก
ตอ หนึ่ง สุขเวทนานี้เปนตัวเรื่องสําคัญ เชน นี้ แตวายังไมเด็ดขาดถึงกับ วา จะเปน
อยา งนั้น ไปเสีย หมด. ถา เราควบคุม ดี มัน ไมเปน อยา งนั้น ซึ่ง จะไดก ลา วตอ ไป.
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ครั้น เมื ่อ เกิด เวทนาเชน นี ้แ ลว ตอ ไปมัน จะเกิด ตัญ หาอุป าทาน. ถา
ควบคุมไมใหเกิดตัณหาอุปาทาน เวทนาจะตายดานจะไมทําอันตรายใคร ; แตถา
ควบคุมไวไมได เวทนาตองใหเกิดตัณหาโดยแนนอน คือความอยาก. ความอยาก
นี้หมายถึงความอยากทุกชนิด กินความกวางหมด จะอยากอยางไรก็เรียกวาความ
อยากทั ้ง นั ้น ไมใ ชห มายเฉพาะในทางกามารมณ. ถึง แมคํ า นี ้จ ะมีชื่อ วา ตัณ หา
ก็ ขอให เข าใจวาหมายถึ งอยากทุ กชนิ ด ไม ใช เฉพาะแต ตั ณ หาทางกามารมณ . ใน
ภาษาไทยเราใชคําวาตัณหาไปในทางกามารมณ แตในทางภาษาบาลีเดิมของเขานั้น
ตัณ หาหมายถึง ความอยากทุก ชนิด ; อยากในทางกามารมณเปน กามตัณ หา;
อยากเปน นั้น เปน นี่ไมเกี่ย วกับ กามมารณ ก็เรีย กวา ภวตัณ หา ;อยากไมใหเปน
อยางนั้นอยางนี้, หรือไมใหเปนอยูก็ตาม เรียกวา วิภวตัณ หา ; คือเรียกวาตัณ หา
ทั้งหมด. นี่ก็เปนสิ่งที่ตองขอรองใหทานครูบาอาจารยทั้งหลายกําหนดไวเปนพิเศษ
ไมอยางนั้นการศึกษาธรรมะตอไปขางหนาจะเฝอ จะเขาใจไมได เพราะไปถือเอา
ความหมายตามภาษาไทยของคํ า วา แลว ไปใชก ับ ตัณ หาในภาษาบาลี หรือ
ภาษาธรรมะ นี้มันไมลงกันได ฉะนั้นจะเปนจะตองจําไวใหดี เวทนาใหเกิดตัณหา
นี ้ห มายความวา ใหเกิด ความอยาก. ถา สิ ่ง ที ่เปน เวทนานั ้น เปน ความสุข เปน
ความพอใจ ก็อ ยากได, อยากเอา, อยากยึด ครอง, อยากถนอม, หวงแหน,
หึง หวงไปเลย ; ถา ไมพ อใจมัน ก็อ ยากไปอีก ทางหนึ ่ง เชน วา อยากหนีไ ปเสีย
อยากตี ให ตาย อยากทํ าลายเสี ย; หรือถารูสึ กวา นี้ เป นอั นตรายก็ อยากจะทํ าลาย
เสีย ถาเปนคูแขงขันก็อยากทําลายเสีย; ดังนั้นเราจึงเดือดรอนอยูดวยความพอใจ
และทั้งความไมพอใจ.
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เมื่อเกิด เปน ตัณ หาแลวชวยไมได; เรื่องมัน ไมห ยุดอยูแ คตัณ หา แลว
มัน จะตอ งมีอุป ทาน คือ เกิด ความรูส ึก เปน ตัว เรา “ผูอ ยาก” ขึ้น มาทัน ที. ถา
ความอยากไดเกิดขึ้นแกจิตแลว ความรูสึกเปนวาผูอยากก็จะตองเกิดขึ้นแกจิตดวย.
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จะถือ วา เปน ตัว เรา หรือ เปน ตัว จิต ก็ต าม เปน ผู อ ยากขึ ้น มาทัน ที รูส ึก วา มีเ รา
เป น ตั ว ตนขึ้ น มา นี่ แ หละคื อ อุ ป าทาน สิ่ ง ที่ เรี ย กว า อุ ป าทาน คื อ ความยึ ด มั่ น ว า
“ตั ว ตน ” หรื อ “ของตน ” ขอให เ ข า ใจว า “ตั ว เรา” เกิ ด ขึ ้ น ตรงนี ้ เ อง หาก
แต ว  า มั น เกิ ด อยู ใ นครรภ เหมือ นกับ ทอ งแก เด็ก ไดเกิด สมบูร ณแ ลว แตว า อยู
ในครรถยังไมคลอดออกมา.
พอมีอุปาทานแลวตองเกิดภพเกิดชาติ ภพนั้นหมายถึงความพรอมไดที่,
เป นการกระทําในตัวมันเอง; เป น mechanism ของตัวมันเอง ในตัวมันเองที่จะเบ ง
บานเปน ชาติ คือรูสึกเปน “ตัวกู” โผงผางออกมาเลย; ตัวกูอยางนั้นตัวกูอยางนี้,
เตน แรง เตน กาขึ ้น มาทีเดีย ว. ถา ขณะนั ้น มีค วามรูส ึก นึก คิด อยา งไร ก็เรีย กวา
เกิด เปน อยา งนั ้น ; เชน เมื ่อ ความคิด นึก เปน อยา งสัต ว ก็เ รีย กวา เปน สัต วไ ป
ที่ เดี ยว; มี ความคิ ดนึ กอย างคน ก็ เกิ ดเป นคน; มี ความคิดนึ กอย างเทวดา ; ก็ เป น
เทวดา ; หรื อ มี ค วามนึ ก คิ ด ว า เราเป น พ อ ก็ เ กิ ด เป น พ อ คิ ด ว า เป น ลู ก
ก็ เ กิ ด เป น ลู ก ; ถา มีค วามคิด นึก อยา งเศรษฐี ก็เ ปน เศรษฐี; มีค วามคิด นึก
อยางขอทาน ก็เปนขอทาน.
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พอเกิดเปนอยางไรขึ้นมาแลว ก็ตองรอนเพราะความรูสึกวาเปนอยางนั้น.
พระพุท ธเจา ทา นไมไ ดห มายความงา ยๆ แตเ พีย งวา ทุก ขคือ ความเจ็บ ปวด
ดิ้น รนแลวก็เปน ทุก ข, ไมใชเชน นั้น ; ทานหมายลึก มากกวานั้น มาก. ขอ นี้ห มาย
ความวาเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นวาเราเปนอะไรนั้นแหละ คือเราเปนทุกข; ดังนั้นทาน
จึง ตรัส วา “เบญจขัน ธที ่ถ ูก ยึด ถือ ดว ยอุป าทานนั ้น แหละเปน ตัว ทุก ข”หมาย
ความวา กายกับ ใจนี้ ถา ไมม ีก ารหลงผิด ยึด มั ่น วา เปน อะไรแลว มัน ยัง ไมทุก ข ;
ตอ เมื ่อ ใดเรายึด มั ่น ถือ มั ่น วา เราเปน อะไร เมื ่อ นั ้น ทุก ขขึ ้น มาทัน ที นี ้แ ปลวา
เราเปนทุกขแบบหนึ่งโดยธรรมชาติภายในอยูแลว ถามันผิดมากไปกวานั้น จนเรา.
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ไปทําอะไรใครเขา เพราะความเห็นแกตัวกูหรือของกูนี้แลว มันก็เปนทุกขขางนอก
อีก ทีห นึ ่ง คือ ทุก ขท างสัง คม คือ เบีย ดเบีย นกัน เปน วงกวา งออกไป เปน ชนหมู
เบียดเบียนกัน หรือเบียดเบียนกันทั้งโลกก็สุดแท มันก็ตองมีมูลมาจากความยึดมั่น
ถือมันวา ตัวเราซึ่งมาจากความอยาก คือตัณหา ซึ่งตัณหามาจากเวทนา เวทนา
ก็มาจากผัสสะ และผัสสะก็มาจากสิ่งที่มีอยูเกลื่อนกลาดตามธรรมชาติ เปนรูป เสียง
กลิ ่น รส สัม ผัส ที ่ม ากระทบกัน เขา กับ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ที ่ไ ดอ าศัย จิต นี้
ออกรับรูวา เปนอะไรนั่นเอง.
ทั้ งหมดนี้ คื อแนวสั งเชปย อยๆ ของ mechanism ของกลไกทางจิต หรือ
ของจิตที่ทันมีอยูอยางนี้ จะวาพระเจาสรางก็ได แตที่แทมันก็เปนเรื่องของมันเอง
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนตั้งแตวันแรกวา ทุกอยางนี้ เปนเรื่องของมันเอง เปน
ธรรมชาติ; เพราะฉะนั ้น สิ่ง ทั ้ง หลายจึง ไดน ามวา “ธรรมะ” ไปหมด; รูป เสีย ง
กลิ ่ น รส ข า งน อ กก็ เ ป น ธรรม ะ; ต า หู จมู ก ลิ ้ น ก าย ใจ ก็ เ ป น ธรรม ะ ;
วิญ ญาณตา งๆ ก็เ ปน ธรรมะ ; การกระทบกัน ก็เ ปน ธรรมะ ; ตัว เวทนาก็เ ปน
ธรรมะ ; ตั ณ หาทุ ก ชนิ ด ก็ ค ื อ ธรรมะ ; อุ ป าทานก็ ธ รรมะ ; ภพก็ ธ รรมะ ;
ชาติก็ธ รรมะ; ทุก ขทั้ง หลายก็ธ รรมะ; ไมม ีอ ะไรที่ไมใชธ รรมะ ; ฉะนั้น ขอใหเรา
รูธรรมะเทานั้น รูใหถูกตองวาธรรมะนั้นคือ อยางนี้ ; ดังนั้น การรูกลไกที่เปนไปใน
จิต ในเรื่อ งเกี่ย วกับ จิต นี้ก็เรีย กวา ธรรมะ ; คือ สามารถที่จ ะแกไ ขมัน ได ควบคุม
มันได โดยมีความมุงหมายที่วา จะใหมันหยุดอยูแคผัสสะ หรือเพียงแคเวทนาก็ได
เปนอยางสุดทาย อยาใหเลยไปจนปรุงเปนตัณ หา ; ถาปรุงเปนตัณ หาแลวก็ชวย
ไมไ ด ตอ งเปน ทุก ขแ นๆ ในรายนั ้น ในกรณีนั ้น ตอ งไปจนถึง ความทุก ขโ ดย
แนน อน; เพราะฉะนั้น สติปญ ญาและธรมมะที่ทํา ความรอดนี้ มัน อยูต รงที่วา
ใหเ ราฉลาดคือ มีส ติส ัม ปชัญ ญะ คือ เมื ่อ มีอ ะไรมากระทบตาหูเ ปน ตน แลว
ให มั นหยุ ดแต แค นั้ น. คํ าวาหยุ ดอยู แคนั้ น ไม ได หมายความวา แข็ งทื่ ออย างกั บ
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ทอ นไม ; แตใหมีส ติป ญ ญาเขา มาแทน เขามาสกัด ไว อยา ใหผ ัส สะปรุง จนเกิด
เวทนา ; คือใหมีสติปญญาเขามาแทน และรูวาควรจะจัดการกับผัสสะรายนี้อยางไร.
ถาจะจัดการอยางไรก็จัดการไปดวยสติปญญา อยาปลอยใหกิเลสตัณหาเขามาจัดการ.
ถา สติปญ ญาบอกวา ไมตอ งจัด การอะไร ก็เลิก กัน ก็เฉยเสีย ; เรื่อ งก็ห ยุด อยู
แคนั้น คือมันหยุดอยูเพี ยงแคผัสสะแลวก็ดับไป. ทีนี้ ในกรณี ที่มั นเร็วเกินไปกวาที่
เราจะทําอยางนี้ได มันก็ปรุงเปนเวทนา คือวาความรูสึกไดเดินไปจนถึงเปนความ
พอใจหรือ ไมพ อใจเสีย แลว แตก็ข อใหห ยุด เพีย งแคนั้น อีก ครั้ง หนึ่ง ใหส ติป ญ ญา
มาทัน อีก ทีห นึ ่ง ก็ห ยุด อยู เพีย งเวทนา พอใจหรือ ไมพ อใจแลว ก็เลิก กัน อยา ได
กลาปลอยใหเลยไปเปนความอยากอยางนั้น อยากอยางนี้ ตามความพอใจหรือไม
พอใจนั้น ซึ่งจะเปน ตัณ หาขึ้น มา ถาเปน ตัณ หาแลว ชวยไมได มันจะตองไปจน
ถึงเปนความทุกขโดยแนนอน.
นี ้เราจึง เห็น ไดท ัน ทีวา ตัว ธรรมะอัน ประเสริฐ นั้น พระพุท ธเจา ทา น
ทรงมุ ง หมายที ่ต รงนี ้ คือ มุ ง หมายเอาตรงที ่ “หยุด อยู ต รงผัส สะ”๑ หรือ ถา
พลาดไปตรงนั้น ก็มีอีก ดา นหนึ่ง ที่จ ะเอาชนะได คือ ตรงที่เวทนา หยุด เวทนาไว
ใหไดอีก ทีห นึ่ง หยุด ไดก็เปน อัน วารอดตัว เพราะไมมีตัว กูห รือ ของกูเกิด ขึ้น , คือ
ไมมีตัณหา อุปาทานเกิด มันจึงดับไป นี้เรียกวาอารมณนั้นดับไป โดยไมปรุงแตงให
เกิดตัวกูหรือของกู; จิตก็เปนจิตตามธรรมชาติที่กระทบอารมณแลวดับไป ไมปรุงให
เปน ตัว กูห รือ ของกู จึง ไมเ ปน ทุก ข. นี ้เ ปน หลัก ใหญ หรือ วา จะเรีย กอภิธ รรม
ก็เ ปน อภิธ รรมที ่ส ุด เปน ปรมัต ถที ่ส ุด อยู ต รงนี ้ อยา ไดเ ขา ใจเปน อยา งอื ่น .
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๑. ข อ นี้ ถื อ เอาตามพระพุ ท ธภาษิ ต ที่ ต รั ส แก พ ระพาหิ ย ะว า “ดู ก อ นพาหิ ย ะ! เมื่อใด
เธอเห็นรูปแลวก็สักวาเห็น, ไดฟงเสียงแลว สักวาฟง, ไดกลิ่น ลิ้มรส สัมผัสแลว ก็สักวา ไดก ลิ่น ลิ้ม รส
สัม ผัส ; เมื่อ นั้น “เธอ” จักไมมี; เมื่อ ใด “เธอ” ไมมี “เธอ” ก็ไ มป รากฏในโลกนี้ ในโลกอื่ น หรื อ ใน
ระหว า งแห ง โลกทั้ ง สอง; นั้ น แหละคื อ ที่ สุ ด แห ง ทุ ก ข ล ะ” ดั ง นี้ .
พุทธอุทาน, อุทาน ๒๕/๘๓/๔๙
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อันนี้แหละเปนพุ ทธศาสนาที่จะใชเป น Applied Buddhism ได. เราจะตองสนใจกัน.
ที่ต รงนี้อ ยา ไปสนใจเรื่อ งมากมาย แตใ ชอ ะไรไมไ ด ; จงสนใจแตเรื่อ งที ่เรีย กวา
กํามือเดียวแลวใชประโยชนไดเต็มที่ทั้งกํามือ.
ถาเกี่ ยวกับการเปน พระอรหั น ตนั้ น พระพุ ทธเจาท านตรัสไวเป นหลั ก
ตายตัว วา เมื่อ ใด รูป กระทบตา เสีย งกระทบหู จมูก กระทบลิ้น ลิ้น กระทบรส
กายสัมผัสทางผิวหนัง แลวหยุดอยูไดแตเพียงสักวากระทบ ; เมื่อนั้นตัวเธอจะไมมี
เมื่อตัวเธอไมมี การวิ่งไปวิ่งมาก็ไมมี การหยุดอยูที่ไหนก็ไมมี คือไมอยากนั้นเอง ;
ไม อ ยากอะไร ไม ไ ปที ่ ไ หน ไม ม าที ่ ไ หน แล ว นั ้ น ก็ ค ื อ ที ่ ส ุ ด ทุ ก ข . ที ่ ส ุ ด ของ
ความทุกขนั้นหมายความวานั้คือ “นิพพาน”. นี่ไมใชเรื่องเล็กๆ แตเปนเรื่องถึงขนาด
เปน พระอรหัน ตและนิพ พาน “ถา ตัวเธอไมมี” ก็ห มายความวา “ถาผัส สะไมป รุง
เป น เวทนา ตั ณ หา อุ ป าทานแล ว ตั ว เธอก็ ไ ม มี ” นั้ น ก็ คื อ นิ พ พาน.
จะเอาไปใชสอนเด็กอยางไร จะไดวินิจฉัยกันใหละเอียดขางหนา แต
อยา งนอ ยเราก็ต อ งสอนใหเด็ก รูวา ความกระวนกระวายใจ นี ้ม ัน เกิด ขึ้น มาได
อยา งไรเพราะควบคุม อะไรไมได เด็ก ก็พ อจะมองเห็น วา ควบคุม จิต เมื่อ เห็น รูป ,
เมื ่อ ฟง เสีย ง, เมื ่อ ดมกลิ ่น เปน ตน นี ้อ ยา งไร แลว มัน ไมรอ นใจ ; ถา ไมค วบคุม
อยา งไรแลว มัน รอ นใจ. นี ่เปน ตน เงื่อ นที ่เราจะแสดงนิพ พานแกเด็ก และเปน
ประโยชนอ ยา งจํา เปน ที ่ส ุด แกเ ด็ก ดว ย คือ เด็ก จะเจริญ ในดา นจิต ใจ ในดา น
สติปญญา เฉลียวฉลาดและมีความสุข เพราะเขามารูเรื่องกลไกทางจิตจนควบคุม
มัน ได. เพราะฉะนั ้น ขอใหท า นทั ้ง หลาย สัง เกตจนกํา หนดไดวา เมื ่อ ไร เรีย กวา
ตัวกูเกิดขึ้นมาแลว; เมื่อไร เรียกวาตังกูยังไมเกิด ขอย้ําใหชัดเจนลงไปอีกครั้งหนึ่งวา
ตองศึกษาจนสามารถมองเห็น หรือ กําหนดไดชัด วา เมื่อ ไร egoism หรือ “ตัวกู”
เกิด ; เมื่อไร egoism หรือ “ตัวกู” ยังไมเกิด ขอใหเขาใจวาเมื่อผัสสะกระทบทางตา
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ทางหู กับของขางนอกนี้ ตัวกูยังไมเกิด อยาเขาใจผิดในขอนี้ เหมือนกับที่เคยนึก
หรือ เคยรบการสั่ง สอนมาผิด ๆ. เมื่อ ผัส สะแลว มีเวทนากรูส ึก รอ น รูสึก หนาว
รูส ึก อรอ ย ไมอ รอ ย ฯลฯ พอใจ ไมพ อใจ ; แมต อนนี ้ “ตัว กู” ก็ย ัง ไมเ กิด
แต มั นหวุดหวิดเต็ มที่ แล ว; egoism ยั งไม เกิ ด แต วาพรอมที่ จะเกิ ดได ; หรืออาจจะ
ไมเกิด ก็ได ถา ควบคุม ถูก วิธี; ดังนั้น เราตอ งถือ วา ในระยะของผัส สะหรือ ของ
เวทนานี่ egoism หรือ “ตัวกู” นี้ ยังไมเกิด.
หลัง จากเวทนานั ้น ถา มัน เกิด ความอยากอยา งนั ้น อยากอยา งนี้
ไปตามเวทนานั้น นี่เรียกวาตัณ หา นี่แหละคือ “ตัวกู” เริ่มปฏิสนธิ เริ่มกอปฏิสนธิ
หรือ ตั ้ง ครรภแ ลว . พอเปน อุป าทานชัด ลงไปวา “กูเ ปน ผู อ ยา งนั ้น ” “กูเ ปน ผู
อยางนี้” ไปตามความหมายอยากนั้น นี่ “ตัวกู” นี้มันครรภแกแลว. ที่นี้ ภพ นี่ก็คือ
มันทําการคลอด มันถึงคราวที่พรอมที่จะคลอดแลว. ทีนี้ ชาติ ก็เกิดออกมาเปน
“ตัวกู” อยางนั้น อยางนี้โดยสมบูรณ ออกมาขางนอกใหคนอื่นเห็นเลยวา ตัวกูนี้มี
รูป รา งอยา งไร แสดงทา ผูดี หรือ ผูรา ย เขา ใสค นอื่น เลย จนคนอื่น เห็น ไดเ ลย
หรือ แมว า คนอื ่น ไมเห็น ได คนอื ่น ไมม าเกี ่ย วขอ งดว ย มัน ก็เปน ทุก ขอ ยู ใ นตัว กู
นั่นเอง เพราะตัวกูไดเกิดมา เบิกบานออกมาโดยสมบูรณ แลว ดังนั้นจึงปนกันไดวา
ในขณะแหง ผัส สะและเวทนานั ้น “ตัว กู” ยัง ไมเ กิด ; แตพ อถึง ขณะแหง ตัณ หา
อุปาทาน ภพ ชาติแลว ก็ตัวกูเกิด.
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ผัสสะนี่ เขาแปลกันวา contact, เปนคํางายๆวา contact ก็คือกระทบ ;
และเวทนาก็ว า feeling, ศัพ ทธ รรมดาทั ้ง นั ้น ; แลว ตัณ หาก็ desire อุป าทาน
ก็ clinging บ า ง, attachment บ า ง, grasping บ า ง, แล ว แต ใ ช คํ า ไหน; แต คํ า ว า
attachment นั้ น ใช กั นมากและถื อวาถู กต อง; ภพนี่ ก็ คื อ performation of existence
เรียกวากรรม ก็เป น กรรมตรงที่มั น perform นี่ เอง; มั นเป นกรรมที่กระทํ าการเกิด
หรือทําใหมี existence ขึ้นมา มีภพเปนภพ เปนอยางนั้นเปนอยางนี้โดยสมบูรณ .
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คําวาชาติ ก็คือ birth เฉยๆ, birth อยางการคลอด การเกิด . ตอ จากนั้ นก็เป นทุ กข
ทั ้ง นั ้น ใชคํ า วา suffering ทั ้ง นั ้น . ทั ้ง นี ้เผื ่อ จะตอ งอธิบ ายใหช าวตา งประเทศฟง
บา ง ก็ใ ชคํ า ใหถ ูก ๆ มัน งา ยดี. เราจะเห็น วา เขาไมไ ดใ ชคํ า พิเ ศษอื ่น ๆ ; ใชคํ า
ธรรมดาสามัญ แตมีความหมายของมันพิเศษ.
พอเราจั บ ได ว า ตั ว กู เ กิ ด หรื อ ไม เ กิ ด กั น ตอนไหน อย า งไรแล ว
เราก็ ต  อ งดู ต  อ ไปอี ก ว า ตอนไหนมั น ว า ง “ตั ว กู ” ตอนไหนมั น กลุ  ม ไปด ว ย
“ตัวกู” ที่มันวุนวายกลัดกลุมไปดวยตัวกู ก็คือตอนที่หลังจากเปนตัณ หา อุปาทาน
เสี ย แล ว ; มั น มี ค วามรู  ส ึ ก เป น egoism เสี ย แล ว ; อย า งนี ้ เ รี ย กว า ไม ว  า ง
แลว มัน ก็ค ือ วุ น ; วุน ก็ค ือ ความทุก ข. ไมม ี egoism ไหน ที ่จ ะไมเ ปน ทุก ข ;
มัน เพีย งแตว า egoism อยา งดี มัน ก็ท ุก ขอ ยา งซอ นเรน มัน ทุก ขเงีย นสนิท มัน
เปน ทุก ขโ ดยไมป ระจัก ษ. egoism อยา งเลวนั ้น มัน ทุก ขโ ดยประจัก ษ; แตว า
ทุกขโดยประจักษหรือไมประจักษก็ตาม มัน วุน ทั้งนั้น ; มันวุนอยูขางใน หรือ มัน
วุน อยูขางนอก หรือมัน วุน ทั้งขางในทั้งขางนอก ; อาการวุน นั้น แหละ คือ อาการ
ทุกขที่เปนทุกข.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เรื่องนี้ เราอยาใหเปนเรื่องในหนังสือ เราตองใหเปนเรื่องในใจของเรา
เอง ที่เราเห็นโดยประจักษเปนอยางนี้. ตลอดเวลาที่ตัวกูหรือของกูก็ตามยังไมเกิด
นี้เ ราเรีย กวา “วา ง” วา งก็ส บายไปหมดเลย. ในขณะใดที่เ ราไมเ ห็น แกตัว เรา
คือไมมี egoism ขณะนั้นเราสบาย. ถามัน fluke มันบังเอิญอยางไรก็ตาม มันเกิด
ปรุ ง เป น ตั ว กู ของกู ขึ้ น มา จากทางตา ทางหู หรื อ ทางคิ ด นึ ก อะไรเอาเอง
แลว มัน ก็วุน ขึ้น มา แลว เราก็เ ปน ทุก ข. ตัว อยา งเมื ่อ เราทํ า หนา ที ่ค รูส อนไปนี้
มันสนุกสนานเพราะมันวาง ; แมสอนใหวุนวาย สอนอยูอยางชุลมุนวุนวายในหอง
เรีย นอยา งไรมัน ก็วา ง; ไมใชรา งกายตอ งอยูนิ่งๆ อยา งนั้น ไมใช; รา งกายยัง คง
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ทํา งานอยูข ยัน ขัน แข็ง ทั้ง ทางกาย ทางใจก็ยัง เรีย กวา วา ง เพราะในตอนนั้น
มัน ไมมีค วามรูสึก ที่เปน egoism หรือ เปน ตัวตน ของตนอะไรที่ไหน; มัน เปน สติ
ปญ ญาแทๆ ควบคุม รา งกายจิต ใจใหทํ า ไป เราจึง สนุก ในการสอน ในการงาน
ในการทํ า ไรทํ า นาอะไรทุก อยา ง ที ่นี ้ ถา ประเดี ๋ย วเผลอไป มีอ ะไรมากระทบ
สะกิดให มี ความรูสึ กในทางมี ตั วเรา มี ของเรา เกิดความเห็ นแก ตั วเราขึ้นมา ก็ เกิ ด
คิดวาเงินเดือนไมพอใชแลว ไดนอยเกินไปแลว ควรจะไดมากกวานี้ หรือวามันจะ
ตองทําอยางนั้น ตองทําอยางนี้มันจึงจะไดอยางนั้น ไดอยางนี้ แลนออกไปนอก
ทางของงานสอนแลว มัน ไปทํ า งานเห็น แกต ัว ตน มัน ก็เ ปน ทุก ขขึ้น มาทัน ที.
คนเดีย วกัน นั ้น แหละ ฐานะอยา งเดีย วกัน คนเดีย วกัน นาทีเ ดีย วกัน ก็ย ัง
เปลี ่ ย นได ไม ต  อ งถึ ง ชั ่ ว โมง. เราต อ งสั ง เกตคํ า ว า “วุ  น ” กั บ คํ า ว า “ว า ง”
ใหด ี; ทีแ รกยัง วา งอยู ก ็ส อนสนุก แตแ วบเดีย ว วุน แลว ตกนรกทั ้ง เปน ทนทํ า
ไปพลางดวยอาการตกนรกทั้ งเป น; อยางนอยก็รูสึกนอยเนื้อต่ําใจในอาชีพของครู
เช น นี้ เ ป น ต น ; วุ น หรื อ ว า ง ขอให เ ข า ใจอย า งนี้ .
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อยากยกตัวอยางใหงายกวานี้ โดยยกตัวอยางพวกกรรมกร ที่ทํางาน
หนัก กลางแดด กลางลม กลางฝน แจวเรือ จา ง หรือ ขุด ดิน ขุด ทอ งรอ งอะไร
ก็ต าม; ถา ใจเขาวา ง egoism ไมโ ผลเ ขา มาในใจ เขาสนุก แจวเรื่อ จา งก็ส นุก
รอ งเพลงก็ได แจวเรื่อ จา งทวนน้ํา กลางแดด กลางฝนรอ งเพลงได. แตถา เผลอ
มีอ ะไรมาปรุง เปน egoism เห็น แกต ัว ขึ้น มา เห็น แกต วั เอง หรือ ครอบครัว ขึ้น มา
อยางนี้มันรองเพลงไมออกขึ้นมาทันทีเลย ; มันเปนความคิดกลัดกลุม โทษคนนั้น
คนนี้ โทษพระเจา โทษเทวดา ดา ธรรมชาติ หรือ ดา อะไรไปไดรอ ยแปดอยา ง
เป นทุ กขเป นนรกขึ้นมาที่ นั่ นเดี๋ ยวนั้น นั้ นคื อวุน ; ฉะนั้ นเมื่อเวลาวางจาก egoism
นั้นแหละคือเวลาที่เรากําลังอยูดวยนิพพานในความหมายระดับหนึ่ง หรือจะเรียกวา
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สวรรครองลงมาก็ส ุด แท. เมื ่อ กํา ลัง วุน อยู กับ egoism นั ้น คือ นรก หรือ ความ
ทนทุก ขท รมานไมตอ งไปหานรกที ่อื่น ; ดัง นั้น อยา ไดป ระมาทคํา เพีย ง ๒ คํ า วา
“ว า ง” กั บ “วุ  น ” นี ่ ค ื อ คํ า ธรรมะแท . ว า ง คื อ ไม ป รุ ง แต ง จั ด เป น วิ ส ั ง ขาร;
วุ น คื อ ปรุ ง แตง จัดเปน สังขาร
สัง ขารคํ า นี ้ แปลวา ปรุง แตง ; สิ ่ง ที ่ถ ูก ปรุง แตง จัด เปน สัง ขตะ :
ถาไมมีการปรุงแตงก็คือ อสังขตะ คือวาง; จะเปนสุขสบายที่สุด สนุกสนานที่สุด
โกยโคลนอยูใ นทอ งรอ งก็ย ัง สรวลเสเฮฮา ยัง สนุก สนานได; ถูพื ้น เรือ นอยูแ ทๆ
ก็ ยั งสนุ กได , เป นคุ ณ หญิ งคุ ณ นายถ าจิ ตวางแม จะถู พื้ นก็ ยั งสนุ กได ไม ต องไปหา
อะไรสนุก สนานที ่ไหน. แตถ า จิต วุน แลว ไมต อ งพูด ถึง ถูพื ้น ละ ใหนั ่ง นอนอยู ใ น
ลักษณะอยางไรมันก็ตกนรกทั้งเปนอยูนั้นแหละ นี่คือใจความแทของคําวาวางกับ
คํ า วา วุ น . ถา เขา ใจแลว จะพบวา ขณะหนึ ่ง เราอาจเสวยรสของนิพ พานตาม
ธรรมชาติอยู แตพอเผลอแผลบเดียวเปลี่ยนเปนลงนรก แลวทนทุกขทรมานอยูใน
วัฏ ฏสงสาร ในนรกอยา งยิ่ง นี่แ หละกลไกของจิต เปน ไดถึง อยา งนี้ ที่อ าตมา
ตองกลาวยืดยาว หรือลึกซึ้งไปบางนี้ ก็กลาวเพื่อ เปน หลัก พื้นฐานเสียในวันแรก
เปน แนวสังเขปทั่วไปตลอดสาย แลวเราจะไดพูด รายละเอีย ดงายๆ ในวัน หลังๆ;
ฉะนั้น ขอใหกํา หนดไวในฐานะที่เปน หลัก พื้น ฐานวา ตัวกูเกิด แลว ก็วุน :ตัว กู
ยัง ไมเ กิด ก็ย ัง วา งอยู . วา งอยา งนี ้ก็ม ีล ัก ษณะเปน นิพ พานเหมือ นกัน แตวา
ชั ่ว คราว คือ ไมใ ชน ิพ พานจริง เปน นิพ พานที ่ช ิม ลองสํ า หรับ คนทั ่ว ไปแตก ็มี
รสชาดอยางเดียวกัน กับ นิพพานจริง ; ผิดกัน แตวา นิพ พานจริงนั้น วางเด็ดขาด
ลงไป มัน เปลี ่ย นแปลงเปน วุ น อีก ไมไ ดเ ทา นั ้น . เรื ่อ งเอาไวพ ูด กัน ทีห ลัง โดย
ละเอียด.
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ฉะนั้นหลักที่เปนทางศีลธรรม ที่เราจะบอกเด็กๆ ได ก็บอกตามหลักที่
พระพุทธเจาไดทรงวางไววา จิต ที่ตั้งไวผิด หรือ จิตที่ตั้งไวถูก สองอยางเทานั้น.
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จิต ที ่ตั ้ง ไวผ ิด นั ้น ก็ค ือ วา เราปรับ ปรุง มัน ผิด ในเมื ่อ ไดเห็น รูป ฟง เสีย ง ดมกลิ ่น
ลิ ้ ม รส เป น ต น ที ่ เ ราไปทํ า กั บ มั น ผิ ด ไปจั ด กั บ มั น ผิ ด ไปดํ า เนิ น กั บ มั น ผิ ด
มัน เปน ทุก ขเ ปน นรกขึ ้น มา ; แตถ า เราจัด กับ มัน ถูก มัน เปน สวรรคห รือ เปน
นิพพานขึ้นมา ; ดังนั้ นพระพุ ทธเจาท านจึงตรัสวา จิ ตที่ ตั้ งไวผิดนั้ น มั นทํ าอั นตราย
แกค นนั ้น ยิ ่ง กวา ที ่พ วกโจร หรือ คนเกลีย ดชัง มีเ วรมีภ ัย จะมารวมกัน ทํ า ให
แกค นนั ้น ทีนี ้ จิต ที ่ตั ้ง ไวถ ูก มัน จะทํ า ความสุข สวัส ดีใ หแ กบ ุค คลนั ้น ยิ ่ง กวา
ที ่ค นรัก ทั ้ง หมดของเขา จะมาชว ยทํ า ใหเ ขา. แปลวา จิต ที ่ตั ้ง ไวผ ิด กับ จิต ที่
ตั้งไวถูกนี้มันเปนสิ่งสําคัญ อยางยิ่ง. การตั้งผิดหรือตั้งถูกนี้ มันเกี่ยวกับกลไกของ
จิต เทานั้นไมมีอ ยางอื่น . ถาพลิกไปถูกทาง ก็ตั้งไวถูก ; ถาพลิกไปทางผิด ก็ตั้ง
ไวผ ิด ; ฉะนั ้น เราจงระมัด ระวัง ใหด ี เหมือ นที ่เราฉลาดในการขับ รถยนต ไมช น
เสาไฟฟา ไมล งคู ไมล งคลอง มัน จึง เปน สิ ่ง ที ่ไ รป ระโยชนจ ากการมีช ีวิต อยู
โดยสมบูรณ
เราไดเขาใจความที่เปนหลักมาเรื่อยๆ วา จิตคือศูนยกลาง; จะปรุงเปน
ตัว กู ของกู คือ เปน egoism ขึ้น มาเมื่อ ไร หรือ จะยังวา งอยูอ ยางไร ก็มีก ฎเกณฑ
เหมื อ นกั บ ที ่ ว  า มาแล ว ; และมารวมอยู  ที ่ ห ลั ก ว า ต อ งดํ า รงตน หรื อ จิ ต
ให ถู ก คื ออย าให กลายเป นผิ ดไปได ; และการดํ ารงไวถู กนี้ คื อการไม ให เกิ ดความ
เห็น แกต นเปน หลัก ธรรมะที ่เ รีย กวา “แนวเดีย วตลอดสาย” คือ ใชไ ดตั ้ง แตเ ด็ก
แรกคลอด เด็ก โต คนหนุม คนสาว คนเฒา คนแก และคนจะเปน พระอริย เจา
กัน ในที ่สุด ; เพราะฉะนั ้น จึง ถือ วา ความไมยึด มั ่น ถือ มั ่น นี ้แ หละ คือ หัว ใจของ
พุ ท ธศาสนา ซึ ่ ง มี อ ยู  ใ นประโยคสั ้ น ๆ ว า “สิ ่ ง ทั ้ ง ปวงไม ค วรยึ ด มั ่ น ถื อ มั ่ น ”
ท า นที่ เ ป น นักศึกษา ทานคงจะไดเคยพบเขากลาว เขาเขียน เขาถือ กันวา คาถา
พ ร ะ อั ส ส ชิ ที ่ ว  า “เ ย ธ มฺ ม า เ ห ตุ ป ปฺ ภ ว า เ ต สํ เ ห ตุ  ต ถ า ค โ ต ”เป น ต น
ที่จารึกแผนอิฐวา นี้เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่นี้ขอใหดูคิดดูวา ที่มีหลักอยางนั้น
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ก็ เ พื ่ อ ไม ใ ห ย ึ ด มั ่ น ถื อ มั ่ น สิ ่ ง ทั ้ ง หลายล ว นแต ม ี เ หตุ เกิ ด เพราะเหตุ ดั บ ไป
ก็ เ พราะเหตุดับ ; นั้นแหละคือการบอกวามันยึด มั่นถือ มั่น ไมไดั้ เพราะไมมีอ ะไร
มากไปกวาสิ่งที่เปนไปตามเหตุเทานั้นเอง.
ทีนี ้บ างคนถือ วา โอวาทปาติโ มกขที ่ว า “สพฺพ ปาปสฺส อกรณํ ...”
คือ ไมทํ า ชั ่ว ทํ า ดีใ หเต็ม ที ่ และทํ า จิต ใหบ ริส ุท ธิ์ นี ้เปน คํ า สอนของพระพุท ธเจา
ทั้ง หลาย นี้คือ หัว ใจของพระพุท ธศาสนา; ดัง นี้ก็ได มัน ก็ถูก ; แตแ ลว อยา ลืม วา
นั ้น ก็ค ือ ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น เหมือ นกัน คนเราจะไมทํ า ชั ่ว ได ก็เพราะทํ า ลายความ
ยึด มั ่น ถือ มั ่น เสีย กอ นตามควร ยิ ่ง จะทํา ดีด ว ยแลว ก็ตอ งจะมีค วามเห็น แกต ัว
นอ ยที ่ส ุด เรีย กวา ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น อยู ต ามสว น; และที ่ทํ า จิต ใหบ ริส ุท ธิ ์นั ้น
ก็ค ือ ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น โดยประการทั ้ง ปวงนั ้น เอง ; ดัง นั ้น เปน อัน วา ขึ ้น ชื ่อ วา
หัวใจพุทธศาสนาแลว ทําอยางไรเสียก็ตองมารวมอยูที่วา ไมยึดมั่น ถือมั่น ทั้งนั้น.
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สวนเรื่องอริยยสัจจ ๔ ก็เหมือนกัน ก็ถือวา เปนหั วใจพระพุ ทธศาสนา
ก็ได เพราะความทุกขก็คือ ผลของความยึดมั่น ถือมั่น เพราะมีตัณหา ; ที่วาไมทุกข
เปน นิโ รธเปน นิพ พาน ก็ค ือ ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น เลย ; และมรรคมีอ งค ๘ ก็ค ือ วิธี
ปฏิบ ัต ิเพื ่อ ไมใ หย ึด มั ่น ถือ มั ่น ; ดัง นั ้น เรื่อ งอริย สัจ จทั ้ง หมด ทั ้ง กระบินั ้น ก็ค ือ
เรื่อ งไมยึด มั่น ถือ มั่น . แมจ ะยกเรื่อ งศีล สมาธิ ปญ ญา อะไรมาก็ต ามเถอะ
มันมีรากฐานหรือแกนกลางอยูที่การไมยึดมั่น ถือมั่นทั้งนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียก
วา จริยธรรมนั้นอาตมาจึงยืนยันวา มีแตแนวเดียว สายเดียว อยางนาประหลาด
คือ เรื่อ ง ความไมยึด มั ่น ถือ มั่น ; ขอใหชว ยจํา ประโยควา “สพฺเพ ธมฺม านาลํ
อภิ นิ เวสาย” นี้ ไว ในฐานะเป น หั วใจของพระพุ ท ธศาสนาทั้ งหมด ที่ พ ระพุ ท ธเจ าทา น
ทรงยืน ยัน ของทา นเองอยา งนั้น มีค นไปถามทา นวา คํา ตรัส ทั้ง หมดสรุป ใหเปน
เรื่องเดี ยว ขอเดี ยวได ไหม และวาอยางไร. ท านก็วาอย างนี้ วา “สิ่ งทั้ งปวงไม ควร
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ยึ ด มั ่ น ถื อ มั ่ น ” เป น บาลี ว  า สพฺ เ พ ธมฺ ม า นาลํ อภิ น ิ เ วสาย; แล ว เอาไปใช
ไดห มดเลย ทุก อยา งทุก ประการไมวา ในกรณีไ หน; เพราะวา ความไมยึด มั่น นี้
มัน หมายถึง ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น ตัว ตน หรือ ของคนแลว ไมเ กิด ความเห็น แกต น.
ถาเรานํามาสอนเด็ก เราก็ลดต่ําลงมาเปนเพียงความไมเห็นแกตน คือไมมี selfishness
เปน ความไมยึด มั่น ถือ มั่น ในชั้น ที่ไมเห็น แกต น, หรือ อยา ใหเห็น แกต นดวยความ
ยึดมั่น ถือมั่น.
ทีนี้เปนปญ หาอาจจะเกิดขึ้นวาเด็กจะทําสิ่งตางๆ ไปดวยอํานาจอะไร
ถา ไมใ หเขามีค วามยึด มั ่น ถือ มั ่น ขอ นี ้ ขอตอบวา อยา ลืม วา ตอ งใหทํ า ไปดว ย
สติป ญ ญา. สติป ญ ญานั ้น เปน ความรู ส ึก ผิด ชอบชั ่ว ดี นั ่น ไมใ ชอ ัน เดีย วกัน
กับ ความยึด มั ่น ถือ มั ่น ไมใ ช egoism ในรูป ของ selfisfness แตเปน สติป ญ ญา
เพราะฉะนั้น เราจึงอบรมสติปญ ญาใหรูวา อะไรเปน อะไร, อะไรควรทําอยางไร,
อะไรไมควรทําอยางไรนี่เปนสติปญญา ; แลวเขามี aim และกระทั่งมี ambition
อยางแรงกลาอยูไดดวยอํานาจของสติปญญา. ถามี aim มี ambition อยูดวยความ
ยึด มั่น ถือมั่น ที่ไรส ติปญ ญาแลว แนนอนเขาตอ งสลายวิน าศไปเลย; จะตอ งฆา
ตัว ตาย จะตอ งรอ งไห จะตอ งกิน ยาตาย หรือ จะตอ งทําสิ่งที ่ไมค วรทํา ; ฉะนั ้น
aim หรือ ambition ที ่ค ุม อยู ด ว ยความยึด มั ่น ถือ มั ่น นั ้น จะนํ า ไปลงนรกทั ้ง นั ้น .
aim หรือ ambition ที่ควบคุมอยูดวยสติปญญานั้น จะเดินถูกทางทั้งนั้น เปนจิตที่ตั้ง
ไวถูก และไมมีท างที่จ ะเปน ทุก ขได นี่เรีย กวา เรามีส ติปญ ญาเปน ตัว ตน ดีก วา
ที ่จ ะมีก ิเลสตัณ หาเปน ตัว ตน. ถา จะใหเด็ก ๆ มีต ัว ตนเหลือ อยู ล ะก็ จงใหม ีส ติ
ปญ ญาเปนตัวตน อยาใหมีความยึดมั่น ถือ มั่น หรือกิเลส ตัณ หานั้นเปนตัวตน.
ถาเราจะเหลือบดูกันใหตลอดสาย วาเปนมนุษยทั้งโลกเราอยูในลักษณะอยางไร ก็จะ
เห็น วา กํ า ลัง มีก ารเห็น แกต ัว จัด เปน ตัว กูข องกู ที ่เ ลวที ่ส ุด นี ้ก ็ม ี; และกํ า ลัง มี
ตั วกู ที่ ดี คื อวาไม เห็ นแก ตั ว แต เห็ นแก ผู อื่ นอยู นี้ ก็มี ; และมี ตั วกู บางเบามี ตั วตน
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เบาบางแทบจะไมเห็นแกตัวเลยนี้ก็มี; แลวก็พวกที่หมดความเห็นแกตัวโดยเด็ดขาด
คือ พวกพระอรหัน ต อยา งนี ้ก ็ม ี. มัน มีเ ปน ลํ า ดับ เปน สายอยู อ ยา งนี ้ก็จ ริง
แตโดยที่ แทแลวมั นเปนคนเรื่องเดียวกัน คือมี ความเห็นแกตัวที่เบาบางลงไป จน
กระทั่งไมเห็น แกตัวเทา นั้น ; ฉะนั้น หลัก จริยธรรมที่ถูก ตอ งจึงเปน เรื่อ งเดีย วโดด
คือ เรื่องไมเห็นแกตัว.
การที่เราจะขจัดความเห็นแกตัวนี้ ไมมีอะไรอื่นนอกจากธรรมะแนวเดียว
เทา นั ้น คือ ที ่เรีย กวา มรรคมีอ งค ๘ นั ้น เอง, มรรคมีอ งค ๘ ที ่เราจะขยายใหเห็น
ความเป น พุ ท ธิศึก ษา, จริยศึก ษา, พลศึกษาและหั ตถศึ กษากัน ในวัน หลัง. ดั งนั้ น
การศึก ษาของเราทั้ง ๔ ศึก ษานี้ ถา ใหเปน อุด มคติที่ถูก ตอ งแลว มัน ตอ งเปน ไป
ในทางที่จะขจัด ขัดเกลาความเห็นแกตัวทุกศึกษา ; ไมวาพุท ธิศึก ษา จริยศึกษา
พลศึกษา หัตถศึกษาไหนก็ตาม ที่ทําไปนั้นตองมุงไปยังการทําลายความเห็นแกตัว
ทั ้ง นั ้น มัน จึง จะเปน ศึก ษาทั ้ง ๔ แขนง ที ่เปน อุด มคติ. เปน อัน วา เราพูด กัน มา
ถึงเรื่องพื้นฐานทั้งหมด ของสิ่งที่ไมพึงปรารถนา และที่พึงปรารถนาคือ ความทุกข
และ ความไมม ีท ุก ข นั ้น เอง. เพราะมัน มีศูน ยก ลางอยูที่จิต , ถา จิต ตั้ง ไวผ ิด
เกิด egoism ควบคุม ไวไ มไ ด ก็เห็น แกต ัว ก็เปน ทุก ขก ัน หมด. ถา ตั ้ง ไวถ ูก มัน
กลายเปนสติปญญา ไมเปน egoism แลวก็เปนสุขกันหมด.
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คํ า บรรยายในวัน นี ้ มุ ง จะชี้ใ หเห็น วา จริย ธรรมมีเ พีย งแนวเดีย ว
เพราะตัว เหตุที่ทํา ใหเ กิด ทุก ข ก็มีเ พีย งตัว เดีย ว แนวเดีย ว สายเดีย ว; ฉะนั้น
ตัวเหตุที่จะดับทุกข ตัดความทุกข ก็มีเพียงแนวเดียวสายเดียว ; กลับ กันอยูตรง
ที ่ ว  า “มี เ ห็ น แก ต ั ว ” หรื อ “ไม เ ห็ น แก ต ั ว ” ; หรื อ ว า “วุ  น ” หรื อ ว า “ว า ง”
นั้น เอง. ถา เรามีชีวิต มีล มหายใจอยูดว ยความวา งแลว จะสนุก สนานไปหมด;
ไมไ ดเ งิน เดือ นเลยยิ่ง สนุก เพราะมัน ยิ่ง วา งมากไปกวา ; การไดเ งิน เดือ นนั้น
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ยิ ่ง ยั ่ว ใหม ี “ตัว ” อยา งนั ้น มี “ของตัว ” อยา งนี ้ ตัว อยา งเชน สาวกของพระ
อริย เจา นี ้ ทา นทํ า งานโดยไมต อ งมีเ งิน เดือ น เชน นี ้ก ็ย ัง สนุก . นี ่เ ราเล็ง ไปถึง
อยางนี้กอน แลวก็ปรับปรุงนํามาใชแกเราตามที่เราจะปรับกันได.
ในที ่ส ุด ก็ส รุป ความวา เราจะมุ ง ทํ า การศึก ษา ใหรู ใหเ ขา ใจอยา ง
แจม แจง แตกฉาน ถึง จริย ธรรมแนวเดีย ว สายเดีย วนี ้ใ หจ นไดใ นเวลาอัน สั ้น
แลวป ญ หาตางๆ ที่เกี่ยวกับหนาที่ ของครู หรือหนาที่ที่เราจะตองประพฤติตอโลก
ทั้งหมดก็จะเป นของงายดายไป; เราจะตั้งอยูในฐานะเปนปู ชนียบุ คคล ยกสถานะ
ทางวิญ ญาณของโลกใหสูงไดจริง ; จะทําใหเราชื่น ใจ สบายใจ ยิ่งกวาเงิน เดือ น
หรือ อะไรๆ ที ่พ ึง จะไดร ับ ; ดัง นั ้น จึง ไมเ สีย หลายที ่จ ะมาสนใจเรื ่อ งนี ้ เพื ่อ
ประโยชน แ ก เ ราเอง เพื ่ อ ประโยชน แ ก เ ด็ ก ๆ เพื ่ อ ประโยชน แ ก ป ระเทศชาติ
บ า นเมื อ ง หรือแกโลกทั้งสิ้น.
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ทานที่ปฏิญญาตัวเองวาเปนครู ทั้งหลาย.
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อาตมาใครจ ะใหทา นทั้ง หลาย ไดท ราบ และแสดงความเคารพ
ต อ พระพุ ท ธภาษิ ต ข อ หนึ่ ง ซึ่ ง พระพุ ท ธเจ า ได ต รั ส ไว ดั ง ต อ ไปนี้ :-

“ดู ก อ นภิ ก ษุ ทั้ งหลาย! พวกเธอเป น สมณะและปฏิ ญ าณต อ ตั วเองว า
เป น สมณ ะ; เมื ่ อ ถู ก เขาถามว า เป น อะไร ก็ ต อบว า เราเป น สมณ ะดั ง นี ้ ;
เพราะฉะนั ้น สิ ่ง ที ่ต อ งกระทํ า ทางกาย วาจา ใจ อัน ใด อัน เปน กิจ ของสมณะ
เราจะทํ า กิ จ นั้ น ให ส มบู ร ณ ; เมื่ อ กระทํ า อยู อ ย า งนั้ น การบริ โภคจตุ ป จ จั ย ทั้ ง ๔
ของทายกทายิก า ก็จ ัก ไมเ ปน หมัน แตจ ัก เปน ระโยชน เปน กํ า ไรใหญห ลวง
แก ท ายกทายิ ก าทั้ ง หลาย” ดั ง นี้ .
๖๓
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ขอใหทานครูบาอาจารยทั้งหลายลองพิจารณาดู ถึงพระพุทธภาษิตขอนี้
ซึ่งมีอยูวา เมื่อเราปฏิญ าณตัววาเปนอะไร และไดหนาที่ของความเปนอยางนั้น
สมบูรณ แลว ยอมเกิดกําไรแกบุคคลผูจุนเจือชวยเหลือเรา ทานทั้งหลายปฏิญญา
ตัววาเปนครู หนาที่ก็คือ เปนผูนํา หรือเปนผูยกสถานะทางวิญ ญาณของพลโลก
ในโลกนี้ใหสูงขึ้น; เมื่อไดกระทําดังนั้น ก็จะเกิดเปนกําไรมากมายแกผูจุนเจือเรา;
เงิน เดือ นก็กลายเปน ธูป เทีย นและเปน เครื่อ งบูชาคุณ ไป ไมใชคาจาง; เราจึงไม
ตกอยูในฐานะเปน ลูกจาง แตเปน ปูชนียบุ คคล ดังที่ไดกลาวแลวในวันแรก. ถา
ผูใดยัง ปฏิญ าณตนตอ ไปวาเปน ครู ก็ยัง เอาตัวรอดไดเพราะเหตุนี้; ถาหากเกิด
ไมยืนยัน ไมปฏิญาณตนวาเปนครูกันขึ้นมาแลว การอบรม หรือการบรรยายของเรา
ในคราวนี้ก็จะมีสภาพเปน bankrupt ลมละลาย ไมพ อใชหนี้ คือ วาไมนํามาซึ่ง
ผลคุมกัน เพราะฉะนั้นถายังปฏิญญาณวาเปนครูอยูตอไป การอบรมก็ยังดําเนิน
ไปได คือทํากันตอไปได.
ในการบรรยายครั ้ง นี ้ อาตมาจะไดก ลา วถึง อุป สรรค ศัต รูค วาม
รวนเร และความพัง ทลายของจริย ธรรม. ขอใหท า นทั้ง หลายจงไดท บทวนถึง
ขอที่ วาในการบรรยายครั้งที่ ๑ นั้ น อาตมาไดกลาวถึ งขอความเบื้ องตนทั่ วๆ ไป
ของสิ่งที่เรียกวาธรรมะหรือศาสนา ซึ่งรวมทั้งจริยธรรมดวย ; และในการบรรยาย
ครั้ง ที ่ ๒ ก็ไ ดก ลา วถึง ขอ ที ่ว า จริย ธรรมนั ้น มีแ นวเพีย งแนวเดีย ว; สายเดีย ว
แมจ ะมีห ลายรูป หรือ หลายเหลี ่ย ม ขอใหกํ า หนดไวเ ปน ที ่แ นน อนอยา งนี ้วา
จริ ย ธรรมนั้น เหมือ นกับ ภูเขาลูก หนึ่ง ดูในทิศ ทางตางกัน ก็จะเห็น เปน หลายรูป
แลวมันยังมีหลายเหลี่ยม คือวาแลวแตใครมีจิตใจอยางไร ก็จะมองเห็นแตเหลี่ยม
นั้น ไมเ ห็น เหลี่ย มอื่น ผูที่มีจิต ใจหนัก ไปในทางปรัช ญา ก็จ ะเห็น ธรรม หรือ
แมแตจริยธรรมเปนรูปปรัชญาไป ; พวกที่มีจิตใจหนักไปในทางวรรณคดี ก็จะเห็น
เปนรูป วรรณคดีไป ดังนี้เปน ตน ; เหมือ นดังภูเขาลูกนั้น ถาสัต วที่เปน วัวก็เห็น
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แตหญ าหรือใบไมที่จะกินได ไมมองเห็นสิ่งอื่น; พวกที่จะเอาไมไปขาย ก็จะมอง
เห็นแตตนไมที่จะเอาไปขายได; พวกที่ตองการหิน ก็มองเห็นแตหินที่จะนําเอาไป
ขายได; ฉะนั้นจึงตองระมัดระวังความคิดของเรานี้ ใหแลนไปในรูปหรือในเหลี่ยม
ที ่ค วร หรือ ใหเปน application คือ นํ า มาใชป ระโยชนแ กช ีว ิต เปน ประจํ า วัน
ของเราไดจ ริง ; ฉะนั้น จึง ไดเ ตือ นซ้ํา ๆ ในขอ นี้ การที่เ รายัง คงปฏิญ าณวา เปน
ครูอยูนี้ มันมีความหมายสําคัญมาก เพราะวาจะไดมีจิตใจที่หนักแนนเหมือนแผนหิน
ลงไปในอุดมคติของคําวา “ครู” ไมเลื่อนลอยเหมือนบุคคลที่ถืออาชีพครูเปนเพียง
เรือ จา งลํา นอ ยๆ มีร าคาไมกี่บ าท ก็ใ ชขา มฟากไปสูฝง โนน ได; ไมตอ งลงทุน
เปน ลา นเหมือ นกับ สรา งสะพานพุท ธฯ หรือ สะพานกรุง ธนฯ. เรือ จา งลํา นอ ย
ก็ขามฟากไปสูอาชีพอื่น ซึ่งไมอยูในฐานะผูที่ยกวิญ ญาณของพลโลก เหมื อนกับ
ความเปนครู. นั้นคือการเปลี่ยนอาชีพ!
อาตมาอยากจะแนะนําถึงคําวา อาชีพ. ในทางธรรมะก็มีคําวาอาชีพอยู
คํ า หนึ ่ง ซึ่ง ใชเ ปน อาชีพ แมข องพระพุท ธเจา หรือ ของภิก ษุส งฆ ของพระ
อริยบุคคล หรือสมมุติสงฆก็ตาม. มีบาลีอยูวา “ภิกฺษุ ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน
= ภิกษุผูรูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพอยางเดียวกับภิกษุทั้งหลาย”. นี้คําวาอาชีพ
มี อ ยู ใ นวลี ว า “การศึ ก ษาและอาชี พ อย า งภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย”. นี้ ก็ คื อ อาชี พ ที่ เป น
เจาหนี้ ! เพราะวาเมื่อเราไดบํ าเพ็ ญ ตามอุดมคติที่ยกวิญ ญาณของสัตวโลกใหสูง
สําเร็จแลว เรากลายเปนเจาแหงหนี้มหึมาทีเดียว เพราะสิ่งที่เราทําใหแกสัตวโลก
หรือคนทั้งหลายนั้น มันมีคามากมายเกินกวาที่จะตีราคาไหวจัดเปนพวกอนรรฆ
คือเขาไม ตีราคากัน เมื่ อ ครูไดทํ าวิญ ญาณของใครใหสูงขึ้น ได แม เพี ย งคนเดีย ว
ก็ถือวาไดทําประโยชนใหแกโลก ชนิดที่ตีราคาไมไหว; ฉะนั้นเงินเดือนนก็กลาย
เปน ของเหมือ นกับ เสน หญา เศษไม ที ่ใชเปน ธูป เทีย นบูช าคุณ อยา งนี ้ไป สัต ว
โลกกลายเปน ลูก หนี ้ข องปูช นีย บุค คล; ปูช นีย บุค คลทั ้ง หลายจึง มีอ าชีพ เปน
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เจาหนี้, อาชีพ อยางเจาหนี้; ถึงเขาจะใชห นี้อ ยางไร ก็ยังไมเพียวพออยูนั้นเอง,
บุญคุณยังอยูเหนือกวาอยูนั่นเอง; ฉะนั้นสิ่งที่รับมาหรือบริโภคไป มันก็กลายเปน
สิ่งเล็กนอย เกินไปกวาที่จะเรียกวาคาจาง. แตถาเราทําตนไมสมกับที่เราปฏิญาณ
วา เปน ครู ปฏิบัติห นา ที่ยอ หยอ น เงิน จํา นวนเดีย วกัน นั่น แหละ ก็จ ะกลายเปน
คาจาง; และถาเผอิญเปนไดถึงกับวา งานที่ปฏิบัติไปไดผลไมคุมกันแลว เราก็จะ
กลายเป น ลู ก จ างที่ ทํ างานไม คุ ม ค า จ าง คื อ เป น ลู ก จ า งที่ ใช ไม ได นี้ เป น อั น ตราย
ที ่รา ยที ่ส ุด ฉะนั ้น การที ่จ ะสํา นึก ถึง ขอ ที ่ต อ งมีอ าชีพ อยา งเจา หนี ้ ในฐานะเปน
ปูชนียบุ คคลนี้ เป นสิ่งที่ จําเป นมาก เราจะตองสนใจหนาที่ที่ จะยกวิญญาณของสั ตว
โลกใหส ูง ขึ ้น จริง ๆ โดยเฉพาะในหลัก การจริย ธรรม ซึ ง่ เปน เครื ่อ งมือ ยก
วิญญาณของคนเราในโลกนี้ใหสูงขึ้น.
ในครั ้ง ที ่ ๓ นี ้ อาตมาจะไดก ลา วถึง อุป สรรค ศัต รู ความรวนเร
และความพังทลายของจริยธรรม กอ นอื่น ขอใหทําความเขาใจวา สิ่งที่เรีย กวา
ธรรมะที ่ แ ท จ ริ ง หรื อ ตั ว ธรรมะแท นั ้ น รวนเร หรื อ พั ง ทลายอะไรไม ไ ด
แตใ นที ่นี ้เราหมายถึง ภาวะแหง จริย ธรรม ที ่ม ีอ ยู  ที ่เนื ้อ ที ่ต ัว ของคนในโลกนี้
เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวนเรได : มีอ อุปสรรคและศัตรูอยูรอบดานเหมือนกัน;
ฉะนั้น เมื่อเรามีหนาที่ที่จะใชจริยธรรมเปนเครื่องยกวิญญาณของเราเอง และยก
วิญญาณของสัตวโลกใหสูงขึ้น ก็จําเปนจะตองสนใจถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคและศัตรู
และสภาพที่เรียกวา เปนความรวนเรหรือพังทลายของจริยธรรม ของมนุษยชาติเรา
อาตมาไดรับ คํ า ถามมากในขอ ที ่วา จะสอนจริย ธรรมแกเด็ก อยา งไร นี ้ด ูค ลา ย
กับวา ปญหาใหญ ของครูบาอาจารยเรา ก็อยูตรงที่ จนใจที่ จะทํ าธรรมะ หรือทํ า
จริ ย ธรรมนี ้ ให ง  า ย ให ส นุ ก ได อ ย า งไร ให ง  า ย คื อ ว า เด็ ก เข า ใจได ;
ใหสนุ ก คื อเด็กไม เบื่อ อาตมาก็รูสึกวา เป นป ญ หาที่ไม งายเลย ฉะนั้น จึงถือ วา
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เปนเรื่องที่จะปรึกษาหารือกัน ดีกวาที่จะอางตัวเองเปนผูแนะในเรื่องนี้เสียขางเดียว
ในฐานะที่วาเปนครูดวยกัน คือรับภาวะในการที่จะยกสถานะทางวิญญาณของสัตว
ในโลกใหสูงขึ้นดวยกัน เราจะตองตั้งอกตั้งใจพิจารณาปญหาขอนี้กันใหมาก.
อาตมาคิดวา เราจะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะทําใหเกิดความรูสึก
อยา งถูก ตอ งขึ ้น มาเสีย กอ นวา อะไรเปน เครื่อ งดึง จูง เอาเด็ก ๆ ของเราไป
ราวกับวาเปนอํานาจของมนตขลัง หรือภูตผีปศาจอะไรชนิดหนึ่งทีเดียว.
ถา ผู ใดซึ่ง เปน ใครก็ต าม อยากจะพบความจริง ขอ นี ้ อาตมาคิด วา
นาจะลองทําอยางนี้ดูบาง คือไปเพงฌานดูที่หนาโรงหนัง ; เลือกเอาโรงหนังที่มี
ปายโปสเตอรม ากๆ ไปยืน อยูแ หงใดแหง หนึ่งที่ป ลอดภัย แลวเพงฌานดูเขาไป
ใหลึกถึงความหมายของโปสเตอรหรือสิ่งตางๆที่นั้น ; เพงดูไปจนกวาทานจะเขาลึก
ถึงความหมายขอนี้ ถึงขนาดที่เปนลมลมฟุบลงไปดวยความเศรา เพราะวาทาน
จะตองเกิดความรูสึกอะไรไดมากมาย และจากความรูสึกอันนั้นเอง จะกอใหเกิด
ความรูสึก ตอ ไปเปน ลํา ดับ ซึ่ง เปน ความรูส ึก ที่ส ลดสัง เวชตอ ประเทศชาติห รือ
ศาสนาของเรา ตอบรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย ของเรา ที่หลับตาตายไปหลายชั่ว
หรือ หลายสิบ ชั ่ว แลว เราลองคิด ดูว า สิ ่ง เหลา นี ้ ไดห ัน เหจิต ใจของเด็ก ๆ ไป
อยางไร; และเด็ก ๆ มีส ภาพของจิต ใจ มีส ภาพทางจิต ทางวิญ ญาณนั้น ผัน แปร
ไปจากเด็กๆ ในสมัย ปู ยา ตา ยาย ของเราอยางไร.
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ภาพโปสเตอรเหลานั้น ทานจะเห็นไดวา มันเปนภาพของกิริยาอาการ
ที่ตามธรรมดาไมมีใครสามารถจะแสดงไดในที่แจง และมันก็เปนภาพเชนเดียวกับ
ในตัวหนังเรื่องนั้นเอง ลวนเปนภาพที่ใครๆ ไมอาจจะแสดงไดในที่แจง คือ ตอ ง
แสดงในที ่ล ับ ; แตที ่พ ยายามเอามาแสดงดว ยวิธ ีต า งๆ จนมัน ไดแ สดงอยู ใ นที่
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เปดเผย ในที่ที่ยิ่งกวาแจง เต็มขางถนนเหลานี้ สิ่งเหลานี้สกปรกโสมมยิ่งไปกวา
ขยะมูลฝอยที่ใครทําตกตามขางถนน แลวถูกเจาหนาที่จับไปปรับเสียอีก อยางที่จะ
เปรีย บกัน ไมไ ดเ ลย แลว อีก ทางหนึ่ง ก็ยัง มีภ าพที่ป ระหลาดอยา งยิ่ง คือ คนที่
แตง ตัว แบบไทยแทแลวถือปนพกอยางทาคาวบอย มันเปนสิ่งที่มีไมไดในศิล ปะ
หรือ วัฒ นธรรมของหมู ช นชาวไทยเรา; อยา งคนไทยเรา ทํา ทา ถือ ปน อยา งนั ้น
มันก็เหมือนลิงชนิดหนึ่งมากกวาที่จะเปนคนถือปน แลวมันสนุกไดอยางไร ขอให
ลองคิด ดูใ นเรื่อ งนี ้ ถา พวกคาวบอยฝรั่ง ถือ ปน ก็ด ูค อ ยสมรูป สมรา ง ; แตถ า
รูปรางอยางหนาตาอยางไทย แตกายอยางวัฒนธรรมไทยอยางนั้น มันก็เปนเหมือน
อยางวา ลิงชนิดหนึ่งมาถือป นแสดงทาทาง ; แตทําไมมันก็ยังทําใหเด็กของเรา
หลงไหลได อยางที่เรียกวาหันหลังใหพระเปนเจา หรือหันหลังใหศาสนาทีเดียว.
อี ก ข อ หนึ่ งมี ผู ถ ามว า ทํ า ไมคนเดี๋ ย วนี้ เรี ย นมากมายจบพระไตรปฎ ก
แตแ ลว ก็ย ัง ไมบ รรลุ สว นคนครั ้ง พุท ธกาลนั ้น ฟง จากพระพุท ธเจา ๒-๓
ประโยคก็ บ รรลุ ทํ า ไมจึ ง เป น อย า งนี ้ . คํ า ตอบดู เ หมื อ นจะตอบได ง  า ยๆ
เช น อย า งตอบวา เพราะคนเดี ๋ย วนี ้นั ่ง พับ เพีย บไมไ ด! ที ่เปน ผู ช ายนุ ง กางเกง
อยา งนี ้ มัน ก็นั ่ง พับ เพีย บไมไ ด ไดแ ตนั ่ง เกา อี ้; ที ่เปน ผู ห ญิง ก็ม ีเครื่อ งนุ ง หม
อยางแบบที่นั่งพับเพียบไมได เขาใกลพระพุทธเจาไมไดอยางนี้ ขอใหทานทั้งหลาย
เขาใจคําวา นั่งพับเพียบไมได นี้ ใหถูกความหมายหรือความมุงหมายโดยการที่เอา
ไปคิดไปนึกเอาเองวา เรากําลังไมมีจิตใจ ในสภาพที่พรอมที่จะรับอะไรไดจากคําพูด
เพียงสองสามประโยคของพระพุท ธเจา แลวก็เขาใจถึงความของธรรมะที่ทําให
หลุด พน ไดนั้น เอง ทั้ง หมดนี้ เปน การพูด ระหวา งพวกที่เปน หัว อกเดีย วกัน คือ
ทา นทั ้ง หลายที ่เปน ครู อาตมาก็เปน ครู;อา งสิท ธิข องครู ก็เพราะวา เปน คนใช
ของพระพุทธเจา ในฐานะที่ทําหนาที่ที่พระพุทธเจาทานสั่งใหทํา คือการยกวิญญาณ
ของเพื่ อนมนุษ ยในโลกใหสูงขึ้นนั้นเอง อยาไดถือ วาเปนคําเปรียบเปรยเยาะเยย
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ถากถางอะไร ซึ่งไมมีความจําเปนที่จะตอ งทําอยางนั้น; แตเพราะปญ หามันอยู
ที่วา เรามรความทุกขอยางเดียวกัน มีปญหาอยางเดียวกัน มีหัวอกอยางเดียวกัน
ที่จะตองแกปญ หาของตัว คือชวยกันกําจัดอุปสรรคศัครูของจริยธรรม ไมใหเกิด
ความรวนเรและการพังทลายขึ้นแกจริยธรรม.
ทีนี้ ถาพูดถึงศัตรูของจริยธรรม คือธรรมทั่วไปที่เราตองประสงค ไมใช
เพีย งของจริย ศึก ษาลว นๆ เปน สว นนอ ย ; แตเ ปน ของจริย ธรรมทั ้ง หมดแลว
เราจะตองมองใหเห็นวาอะไรเปนศัตรู ถากลาวโดยชื่อเจาะจงตรงไปตรงมา ก็คือ
กิเ ลสซึ ่ง รวมทั ้ง เหยื ่อ ของกิเ ลส; ถา เรีย กอีก อยา งหนึ ่ง ก็เ รีย ก กาม ซึ่ง มีทั ้ง
กิเ ลสกาม และวัต ถุก าม. สิ ่ง ที ่เ ปน วัต ถุข องกามคือ รูป เสีย ง กลิ ่น สัม ผัส
ที ่ทํ า ใหเ กิด ความรูส ึก ทางกาม นี ้เรีย กวา วัต ถุก าม; ความรู ส ึก ที ่ใ ครใ นทาง
กามจัดเปน กิเลสกาม; จึงมีกามเป น ๒ ประเภท คือเปน objective sensuality และ
subjective sensuality เปน ของคู ขึ้น มา สิ ่ง นี ้ถ า ควบคุม ไวไ มไ ด ก็ม ีล ัก ษณะ
เหมื อนภู ติ ผี ป ศาจ หรือที่ เรียกวา ซาตาน เป นป ศาจปแห งความสุ ขทางเนื้ อหนั ง
ครอบงํา จิต ใจคน แลว ยากที่จ ะถอนได; ฉะนั้น จึง ตอ งรูเ ทา คือ รูจัก ศัต รูตัว นี้
หรือเรียกวาคูนี้ก็ได.
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ถัดไปอีกก็คือ ความเขาใจผิดตอสิ่งทั้งสองนั้นเอง คือความเขาใจผิด
ตอกิเลสกาม และวัตถุกามนั้นแหละ เปน เหตุใหดํ ารงตนไวผิด และ มิ จฉาทิ ฏ ฐิ
ตอ ธรรมะ ก็ไ ดเ กิด ขึ ้น จนกระทั ้ง หลงเห็น ผิด วา ธรรมะไมจํ า เปน จริย ธรรม
ไมจําเปน หรือ การอบรมทางจริยธรรมพน สมัย เหลานี้เปน ตน ; ถัด ไปจากนั้น
ก็เกิด การหัน หลังใหศ าสนา หัน หลังใหแ กพ ระเปน เจา หัน หลังใหแกวัฒ นธรรม
ประเพณีที่ดีงาม ที่ถูกตองของประเทศชาติของตนเอง ที่บ รรพบุรุษไดส รางขึ้น .
นี่แ หละคือ ศัต รูข องจริย ธรรมโดยตรง รวมความแลว ก็คือ กิเ ลสทั้ง นั้น จะเปน
ความโลภ, ความโกรธ, ความหลง ก็ เ รี ย กว า กิ เ ลสทั ้ ง นั ้ น ; ดั ง นั ้ น สิ ่ ง ที่
เรียกวากิเลสก็มีความหมายรวมอยูในลักษณะทั้งหมดนี้ กลาวคือ มีกิเลส, มีเหยื่อ
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ของกิ เลส, เกิ ดความเข าใจผิ ดในสิ่ งในเหล านี้ แล วก็ ดํ ารงตนไว ผิ ด เกิ ดมิ จฉาทิ ฏฐิ
ขึ้ นรอบด าน มี การหั นหลั งให พระศาสานา เหมื อนที่ กํ าลั งเป นอยู เดี๋ ยวนี้ มี ความ
มุ งมั่ น ไปในทางความสุ ขสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ทางวั ต ถุ หรื อ ทางเนื้ อ ทางหนั ง
เปนวัตถุนิยมไปหมด ; นี่เรียกวาศัตรูของจริยธรรม.
ในการตอ ตานศัต รูข องจริย ธรรมนี้ เรายังทําไมไดเต็ม ที่ เพราะเหตุ
ที่น าสมเพชเวทนาอยู หลายประการดวยกัน อยางวาครูบาอาจารยนี้ มี หนาที่ ยก
วิญ ญาณของสัต วโลกใหสูงขึ้น แตแลวก็ไมไดทําเต็ม ไมเต็ม มือ อยางกระทรวง
ศึกษาธิการเรานี้ คิดดูใหดี จะเห็นวาถูกมอบหมายใหทํางานที่เกงกวาพระพุทธเจา
เสีย อีก : พระพุท ธเจา ทา นมีห นา ที ่เพีย งยกวิญ ญาณของสัต วโลกใหส ูง เทา นั ้น
แตกระทรวงศึกษาธิการก็มีหนาที่อยางนั้น และยังแถมตองปลูกโรงเรียน ตองไป
กวาดตอนคนมาอีก ยังตองลงโทษคนที่ไมสงเด็กเขาเรียนอีก หยุมหยิมเยอะแยะ
ไปอยางนี้ ซึ่งหน าที่ส วนนี้ พ ระพุ ทธเจาท านไม ไดทํ า ไม ต อ งทํ า. มั นเป นเรื่องของ
คนอื ่น ที ่จ ะตอ งปลูก โรงเรีย น ; มัน ควรเปน หนา ที ่ข องกระทรวงมหาดไทย
หรือเทศบาลมากกวาก็ยังมาแบงแยกกําลังแรง กําลังงานของกระทรวงศึกษาธิการไป
อันนี้เปนเหตุใหงานโดยตรง คือการยกสถานะของวิญญาณของคนในโลกใหสูงขึ้นนี้
นั้น พราไป หรือ มัน จางไป ถา เทีย บอยา งเปน มโนราหที่ท างปก ษใต อยางชั้น ที่
ไมไ หวแลว เขาก็เรีย กวา “ทั ้ง ปลูก โรงเอง ทั ้ง รํา เอง” มโนราหช นิด นี ้ไ มม ีใ คร
พอใจถึงกับ ชว ยปลูกโรงให จะไปเลน ใหใครดู ก็ยังตอ งปลูก โรงเอง ; บางทียัง
ตองหาขาวกินเองดวย ; ดูมันเปนงานที่แยงเขาทํามากกวา เราจะสงสารกระทรวง
ศึกษาธิการกันหรือไม พวกที่ไมเรียกตัวเองวาครูลองเอาไปคิดดู เพื่อจะไดแบงภาระ
หรือถาจะวาใหยุติธรรมแลว กระทรวงศึกษาธิการควรจะมีรัฐมนตรีสองคนพี่นอง
คนหนึ่งจะสรางโรงเรียน คนหนึ่งจะยกวิญญาณใหสูง มันจึงจะยุติธรรม ; จริงไหม
ขอใหลองคิดดู.
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เราลองเหลียวไปดูสิ่งบางสิ่งตอไปอีก คือวัดวาอาราม. วัดวาอาราม
อยางสมัยพุทธกาลเปนอยางไร ขอวิงวอนใหชวยกันอาน ชวยกันศึกษาคนความา
อานดู แลวเปรียบเทียบกันดูกับวัดวาอารามของสมัยนี้ อาตมารูสึกวา วัดสมัยนี้
สวนมาก เรามีไวสําหรับใหฝรั่งถายรูป แลวเอาไปยืนยันวาพุ ทธศาสนาเจริญ ใน
เมือ งไทย อยา งนี ้ม ากกวา ปา ไมโ ลง ๆ ในครั้ง พุท ธกาลนั ้น ไมม ีต ึก ราม ไมมี
ศิลปกรรมอะไรมากมาย เหมือนในสมัยนี้ แตวาทุกนาทีหรือทุกกระเบียดนิ้ว มีการ
สองแสงสวาง มีการยกวิญญาณของสัตวใหสูงขึ้น; สวนในวัดวาอารามของเราสมัยนี้
ดว ยเหตุที่ไ ขวเ ขวปะปนสับ สนไปหมด มีอ ะไรลน เขา ไปอยูใ นวัด จนหนา ที ่ที่
จะยกวิญญาณใหสูงขึ้นนั้น พราไป เลือนไป จางหายไป. พระสวนมากไมมีเวลา
หรือไมไดทําหนาที่ยกวิญญาณตามความหมายของคําวา คุรุ หรือครูทางวิญญาณ ;
และพระบางองคก็เผลอถึงกับวา วิญญาณของตัวกําลังตกต่ําไปแลวก็มี เพราะความ
ประมาท ; ฉะนั้นมันจึงไมเปนการชวยกันรวมมือในการที่จะยกวิญญาณ นับวาจะ
ตอ งชว ยกัน แกไ ขอีก มาก ; ทา นที ่ไ มเ รีย กตัว เองวา ครู ก็ต อ งชว ยเอาไปคิด ดู
เหมือนกัน.
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มองดูไปที่กรมการศาสนาบาง; ถาวากันโดยที่แทแลวก็ตองทําหนาที่
เปนลูกศิษยพระ ในการที่จะยกวิญญาณของมหาชนใหสูงขึ้น แตแลวก็มีอะไรเขามา
แทรกแซงมาก จนหาโอกาสอยางนั้นยากเหมือนกัน เชนที่กองสังฆการี เต็มไปดวย
พัดยศ ยุงเวียนหัวแตเรื่องเงิน ไมพ อที่ จะทําพั ด ก็โกลาหลกันมากมาย ; แลวยัง
ตอ งทําหนาที่ตํารวจ คือแยงหนาที่ของตํารวจไปทําอีกดวย เชนคอยจับ พระสึก
หรือ อะไรทํา นองนี้ และมีอ ะไรมากมายหลายอยา ง ที่ไ ปกระทบกระทั่ง ทํา ให
อุด มคตินั ้น เปลี ่ย นแปลง เมื ่อ รวมๆ กัน มากๆ อยา งนี ้แ ลว เราจะใหส ถานะ
ทางวิญญาณของเยาวชนของเรานี้ มีผลนาชื่นอกชื่นใจอยางไรได ; แลวจะถือวา
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นี ้ เ ป น อุ ป สรรคของจริ ย ธรรมหรื อ ไม ? ผู  ที ่ ไ ม เ รี ย กตั ว เองว า ครู ก็ ค วรลอง
เอาไปคิด ดู จะไดช ว ยกัน มากๆ. นี ้เ ปน เพีย งตัว อยา งสว นนอ ยเทา ที ่ไ ดย กมา
ใหเห็นเทานั้น.
เราจะดูอ ะไรกัน ตอ ไป ที ่จ ะรูจัก ศัต รูข องจริย ธรรม อาตมาคิด วา
เราตอ งดูใหพ บสิ่งที่เรีย กวา “ปศาจแหงความสุขทางเนื้อ หนัง” นั้น เอง ซาตาน
หรือ ปศ าจนี้ เด็ก ๆ เขาเรีย กมัน อยา งเต็ม ยศเต็ม ศัก ดิ์วา ภูติผีป ศ าจแหง ความ
สนุ กสนานเอร็ดอรอย เพลิ ดเพลิ นทางเนื้ อหนั ง; ไม ใช ทางจิ ตหรือทางวิ ญ ญาณ.
ถารูจักภูติผีปศาจตัวนี้ดี หมายความวา รูจักศัตรูของจริยธรรมดีที่สุด มันกําลัง
อยูที่ไหน กําลังอาละวาดแกใคร ชวยกันเดี๋ยวนี้ เพื่อลองพิจารณาดูใหดีๆ.
ขอ แรก บางทีเราจะตอ งนึก สูง ไปถึง สิ ่ง ที ่เรีย กวา วรรณกรรม และ
ศิล ปกรรม เพราะวา เปน สิ ่ง ที ่ใ ครๆ ก็ย กยอ งบูช า เทิด ทูน อวดโอก ัน นัก .
วรรณกรรมและศิลปกรรมนี้ของมนุษยเราเคยมีมาอยางไร และเดี๋ยวนี้เปนอยางไร
ลองกวาดสายตาไปใหลึก ใหไ กล นับ ตั้ง แตยุค พุท ธกาลมาเลย จนกระทั่ง
ถึ งเดี๋ ยวนี้ วรรณกรรมหรือศิ ลปกรรมก็ ต าม ล วนแต มุ งหมายความงามที่ บ ริสุ ท ธิ์ ;
วรรณกรรมก็มุงหมายความงามของทางวรรณคดี สามารถที่จะจับจิตใจของคนใหลืม
ความเห็นแกตัวเสียไดอยางนอยก็ชั่วขณะหนึ่ง ; ศิลปกรรมก็เหมือนกัน ความงาม
นั้นมุงหมายจะใหจับใจคน จนถึงกับลืมความเห็นแกตัวตนเสียได จูงใจบุคคลไปได
ไปในทางที่จะใหสูงขึ้น. ถาสูงขึ้นก็หมายวาไมเห็นแกตัว คือละ selfishness เสียได
ตามควร. แตตอ มาวรรณกรรมหรือ ศิล ปกรรมเหลา นี้ ถูก ลูบ คลํา ดว ยมือ ของ
ปศ าจแหงความสุขทางเนื้อหนัง บิดผันวรรณกรรมหรือ ศิลปกรรมนั้น ลงไปเปน
เครื่อ งมือ ของภูต ผีป ศ าจไป; ใชบ รรยายหรือ พรรณา หรือ แสดงสิ่ง ที่เปน เหยื ่อ
ของกามารมณ จนสูญเสียความหมายของวรรณกรรม หรือศิลปกรรมที่บริสุทธิ์ ซึ่ง
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เปน สิ ่ง ที ่กํ า ลัง พอใจกัน อยู น ัก . ขอใหก วาดสายตามองดูโดยละเอีย ดในเรื่อ งนี้
เอาเอง อาตมาไมมีเวลาพอที่จะแจกรายละเอียดไปทุกเรื่อง ทุกราย.
สิ่งที่นากลัวที่สุด ก็คือดนตรีและเพลง ดนตรีนั้นถาเปนดนตรีบริสุทธิ์
ก็ยังสามารถทําใหจิตใจวางจากความยึดถือวา ตัวกูหรือของกูอยู; แตถาเปนดนตรี
สกปรก ก็ตอ งปลูก ความรูสึก ที่เห็น แก ตัวกู ของกู ยิ่งขึ้นไป เพลงไทยโบราณ
นั้น , ตอ งใชคําวาโบราณดวย, เกิด ขึ้น ดวยวัต ถุป ระสงคอ ยางไร ครูบ าอาจารย
ก็รูดี; ลีลาอยางไร, เกิด reaction แกจิตอยางไร ก็รูกันดี; ทําใหเกิดความนิ่มนวล
ออนชอยแกลักษณะเฉพาะ หรือกิริยามารยามของคนไทย และหลอเลี้ยงลักษณะ
อัน นี ้ไวอ ยา งไร ก็รูก ัน ดีที ่นี ้ม าถึง ยุค หัว เลี้ย วหัว ตอ เกิด เปน เพลงไทยครึ่ง ชาติ
ขึ้น มา ที่เรีย กกัน วา เพลงไทยสากล หรือ อะไรทํ า นองนี ้ ก็เลยเปลี่ย นไปหมด
ทุก สิ่ง ทุก อยา ง. ดนตรีไทยเดิม หรือ เพลงไทยเดิม อัน บริสุท ธิ์ข องเรานั้น โอกาส
ไมเปดใหใสคําพูดโสกโดกหยาบโลนลงไปได เพราะถือเอาความไพเราะที่ถอยคํา
อัน ไพเราะ และลีล าของดนตรีบ ริส ุท ธิ ์ที ่ไ พเราะ ดนตรีใ หมๆ เกิด ขึ ้น เพราะ
ตองการจะหาโอกาสแทรกคําหยาบโลน โสกโดก และทํานองความเรารอน รุนแรง
รวดเร็ว ของปศ าจแหง ความสุข ทางเนื ้อ หนัง ลงไป มัน จึง เกิด ระบบใหมนี้ขึ้น มา
เปน เพลงชนิด ที่เปด โอกาสใหใสคํา โสกโดก ดนตรีเรา รอ น เปน เหยื่อ แหง กิเลส
ลงไป. คนเปน ปุถุช นมากขึ้น ทุก ที เห็น ดีเ ห็น ชอบ เห็น งามตามกัน ไปทั ้ง โลก
จึง เกิด ดนตรีห รือ เพลงแบบนี ้ขึ้น . วัด ความพอใจในเรื่อ งนี ้ไ ด ตรงที ่ส ถานีวิท ยุ
กี ่ส ิบ แหง ก็ต าม สง เพลงพวกนี ้ม ากที ่สุด บรรดาเพลงพวกที ่ส ง ไปนั ้น ๘๐ %
เปนสํานวนที่เหมาะที่สุดสําหรับหญิงโสเภณีใชปะเหลาะผูชาย หรือผูชายปะเหลาะ
โสเภณ ีก ็ไ ด ไมม ีค วามหมายอะไรมากกวา นั ้น . มัน เปน อยา งไร ในเมื ่อ
บรรยากาศของเมืองไทยกลุมไปดวยเพลงเหลานี้. เราจะรูสึกอยางไรบางในการ
ที่จ ะมีห นา ที ่ต อ ตา นการพัง ทลาย หรือ รวนเรของจริย ธรรม. ถา จะใหดีก็ล อง
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เปดวิทยุกอนถึงเวลาจริงๆ ที่เขาเตรียมการสงนั้น เขาเปดเพลงอะไรกันโดยมาก
ยิ่งจะพบดีกวาในโปรแกรมที่เขากําลังสงกันอยูอีก. นี้มันแสดงจิตใจของผูควบคุม
การสงวิทยุหรือผูจัดโปรแกรมวิทยุ แลวคนเหลานี้จะจัดโปรแกรมของวิทยุออกไป
อยา งไร. ขอใหทํา สถิติส ถานีส ง วิท ยุแ ละเรื่อ งที่สง แลว คน ใหพ บวา บทความ
หรื อ อะไรที ่ ส  ง เพื ่ อ ทะนุ ถ นอมจริ ย ธรรมของเรานั ้ น มี กี ่ เ ปอร เ ซนต ; แล ว สิ ่ ง
ตา งๆ ที่เ ปน บทความ ดนตรี และบทเพลง ที่เ ปน อุป สรรค ศัต รู สรา งความ
รวนเรใหแ กจ ริย ธรรมของเรานี ้ มีกี่เ ปอรเ ซนต เด็ก ขนาดนิสิต มหาวิท ยาลัย
ที่อาตมามาเห็นเองดวยตาตนเองนี้ นั่งทําการบาน ก็ยังตองเปดเพลงประเภทนี้ฟง
อยูดว ยแลว ก็ทํา การบา นไปพลาง แลว ผลมัน จะไดอ ยา งไร ครูบ าอาจารยล อง
คิดดู จะเป นเด็กประเภทนี้เสียเองละกระมัง ที่กอสิ่งที่ไมงดงามขึ้นในมหาวิทยาลัย
นั้น นี ่ โนน เปน ตน . สถานีวิท ยุข องกระทรวงศึก ษาธิก ารจะเปน อยา งไรนั ้น
ทานครูบาอาจารยก็คงทราบดี. ถามีเพลงแบบที่วานี้ดวยแลว ก็สุดวิสัยที่จะทนได ;
ถา มีเมื่อ ไรก็ชว ยสง ขา วใหอ าตมาทราบบา ง เพราะวา อยูที่โนน รับ ไมคอ ยจะได
บางวันก็รับได บางวันก็รับไมได ถาสถานีวิทยุศึกษาทําเชนนี้แลว อาตมาก็จะทํา
สักอยางหนึ่ง จะชักชวนทายก ทายิกา ภิ กษุ สามเณร ทําสักอยางเพื่ อตอตาน.
ทานทั้งหลายคงคิดวาเดินขบวนละกระมัง ; นั้นมันเปนไปไมไดที่ทายก ทายิกา
จะเดิน ขบวน; แตมีวิธีป ระพฤติก ระทํา กัน อยู ก็คือ ชัก ชวนกัน มามากๆ หุงขา ว
แลว ใสบ าตร อุทิศ สว นกุศ ลใหแ กจ ริย ธรรมที่ต ายไปแลว ; จะชวนกัน ทํา อยา งนี้
เพราะวาไมมีทางที่จะทําอยางอื่นได มันชวยไมได ดังนั้นเราเห็นไดวา บทเพลง
และดนตรีประเภทนี้ ไดกลายเปนเครื่องมือของภูตผีปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง
สํ าหรับ ผู ก พั น หั วใจลู ก หลานตาดํ าๆ ของเรา แล วพาจูงไปสู ค วามพั งทลายของ
จริยธรรม เปนที่นาสลดสังเวชในความเสื่อมเสีย และหายนะอยางยิ่ง.
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คือ ๑๐๐ ป ; วาบรรพบุรุษของเราในโลกทุกชาติทุกภาษานั้น สตรีแตงตัวอยางไร
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costume ที่สวยงามของสตรีสมั ยนั้น เปนอยางไร รูปภาพที่ สลักและเขียนก็มีอ ยู
มากมาย, หลักฐานอยางอื่นก็ยังมีอ ยูมากมายวามีอยูอยางไร; แลวตอมาทําไม
มัน คอ ยสั ้น เขา ไปทุก ที ; มัน ไมเ พีย งแตสั ้น มัน ยัง ทํ า ใหนั ่ง ลํ า บาก ขึ ้น รถจี ๊ป
ก็ยั งลํ าบาก เคยเห็ นหกคะเมนลงมาเพราะเครื่องแต งตั วชนิ ดนี้ นี้ คื อ ความต อง
การของใคร ของพระเปนเจา หรือวาของใครที่ไหน และตกเปนเหยื่อของอะไร.
ถา พูดตรงๆ ก็ตองวา ตกเปนเหยื่อของปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังของฝาย
เพศชาย; เพราะวา ที ่ทํ า ไปนี ้ คงไมใ ชเ พื ่อ อะไรอื ่น นอกจากเพื ่อ จะใหถ ูก ตา
ถูก ใจเพศชาย;และเพศชายเปน ฝา ยออกแบบเครื่อ งแตง ตัว เขาออกแบบให
อยางไร ก็รับทั้ งนั้ น เพราะความไม เป นตัวของตัว; ดังนั้ นเครื่องแตงกายของสตรี
ชั่วเวลา ๑ ศตวรรษจึงเปลี่ยนแปลงมาอยูในรูปนี้ อยางที่เรียกเมื่อกี้นี่วา “นั่งพับ
เพียบไมได” เปนตน ; แลวจะไมใหค วามรวนเรหรือความพังทลายของศีลธรรม
เกิดขึ้นไดอยางไรกัน ; มันจะเอาอะไรไปตานทานได.
เรื่องที่ นานึกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องประกวดนางงาม แรกที่เกิดขึ้นใน
เมื องฝรั่ง ยั งไม มี ในเมื องไทย พวกคริสเตี ยนเขาต อตานคั ดค านอยางยิ่ ง แลวก็ไม มี
ใครฟง เสีย ง. พวกคริส เตีย นเขาตอ ตา นอยา งยิ ่ง นา สรรเสริญ ;เพราะเขา
สงสัย อยูวา มัน เปน การประกวดนางงาม หรือ นางหนา ดา นกัน แน.ทา นลอง
ฟงดูใหดีวา ประกวดนางงาม หรือนางหนาดานกันแน? นางหนาดานที่ดื้อดึงตอ
คําสั่งสอนหรือความประสงคของพระเปนเจา; ฉะนั้นพวกคริสเตียนเขาจึงตอตาน
อยางไมกลัวตาย อยางเอาเปนเอาตาย แตก็ตอตานไดแตในวงคริสเตียน. ที่นา
สงสารก็คือ ลูก สาว หลานสาวตาดํา ๆ ของเรา เกิด มาอายุไ มกี่ป ไมรูจัก โลก
ก็พ ลอยตามเขาไปดว ย แตเราจะโทษแกไมไ ด; เด็ก ๆ เหลา นี ้ยัง ไมรูเรื่อ งอะไร
แตคนจัดนั้นแหละไดรับเอาวัฒ นธรรมของตางประเทศอันนี้มา ซึ่งเปนวัฒ นธรรม
ที่พวกปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังเขาทํามันขึ้น เพื่อจะครอบงํามนุษยในโลก.
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การที่กระทรวงศึกษาธิการไมอนุญาตใหครูบาอาจารย นักศึกษา นิสิต นักเรียนเขา
ประกวดนางงามนี ้ เห็น ไดช ัด วา เปน ที ่ซ อ งสาธุก ารทั ้ง ของเทวดาและมนุษ ย.
ทายก ทายิกา ปู ยา ตา ยาย รองสาธุกัน เหมือนรองสาธุในในโบสถเมื่อฟงเทศน
จบทีเดียว นี่อาตมายืนยันได; ฉะนั้นขอใหกระทรวงศึกษาธิการรับพรอันประเสริฐ
นี ้ไ วต ลอดเวลา. เราสู ไ มไ หว เรากํา ลัง จะพา ยแพ กํา ลัง จะหมดเนื ้อ หมดตัว
เพราะสิ่งซึ่งเปนศัตรูของจริยธรรมในลักษณะเหลานี้ เราจะไปเอาฝรั่งเปนอาจารย
นั้นคงจะไมไหวแน เรื่องที่กลาวมาแลวนั้นลองคิดดู.
วรรณกรรมเรื่อ ง Faust หรือ โอเปรา เรื่อ ง Faust; ถา เด็ก ๆ ของเรา
ไดไปอา น หลงตามนั้น ละก็เปน ไมม ีอ ะไรเหลือ นางเอกมากาเร็ต ไดขึ้น สวรรค
ทั้ งๆ ที่ ทํ าอะไรอย างนั้ น มั นมี ไม ได ในหลักการของพระพุ ทธศาสนาเรา ; และถ า
เด็ก ๆ ถือ วา เหลา นั ้น เปน เรื่อ งถูก มัน ก็เปน อัน วา ไมม ีอ ะไรเหลือ อยู ที ่จ ะเปน
มนุษ ยใ นพุท ธศาสนา. ถา ถือ วา เรื่อ งนี ้เ ปน เรื่อ งทํ า ขึ ้น เพื ่อ ลอ เลีย นสัง คม ;
เป นเอามาก ๆ ถึงอยางนั้ น มั นก็ยากเกินไปที่ เด็กจะเขาใจได เพราะยอมให เป น
การกระทํา ที่อยูในการชักนําของปศาจ ซึ่งเปนเพื่อนคูหูของ Faust , นี่แสดงวา
สังคมนั้นมันเปนถึงขนาดนั้นแลว เราจะเอาเปนตัวอยางไดอยางไร. นี่ถาเราขืนเอา
ฝรั่งเปนครูในลักษณะนี้เรื่อยไปละก็ เราคงจะหมดความเปนคนไทย หมดความ
เปนพุทธบริษัท, เราพึงระวังใหมากในขอนี้ และอยาไดคิดหาชื่อเสียงในทางนี้เลย.
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ในเมือ งไทยของเรา ไดท ราบวา มีก ารตั ้ง origin แบบระบํ า เปลือ ย
หรือครึ่งเปลือยอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาเหมือนกัน และมีคนบอกใหฟ งวา ระบํา
เปลือ ยบางแบบนั ้น แสดงกัน ไดอ ยู แ ตใ นเมือ งไทย ที ่อื ่น บางแหง เขารัง เกีย จ
แสดงกันไมไดอยางนี้ก็มี. นี่จะเปนเหตุใหเราตบตาบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแลว
โดยคิด แบบระบํ า เปลือ ยแบบใหม ๆ ขึ ้น ในเมือ งไทยนี่บ า งก็ไ ด. ขอวิง วอนวา
เราหาชื่อเสียงทางอื่นกันเถิด.
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ที่เลาทั้งหมดนี้ คือ ภูตผีปศ าจอัน รายกาจ ที่เปน ศัต รูของจริย ธรรม!
จงรูจักศั ตรูในฐานะที่ เป นศัตรูให เต็มที่! ครูบาอาจารยของเราจึงจะกูสถานการณ
อันนี้ขึ้นมาได ดวยความรวมมือของทุกฝาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ผูที่มีอํานาจ
ปกครองประเทศ เมื่อมีการสัมมนากันที่จุฬาลงกรณ ดวยเรื่องที่วาจะบังคับสอน
วิชาพุทธศาสนาขึ้นในมหาวิทยาลัยควรหรือไมนั้น มีทานผูที่มารวมสัมมนาทานหนึ่ง
ยืน ยัน ดว ยเสีย งที ่แ สดงวา เอาชีวิต เปน เดิม พัน ทีเ ดีย ว ที ่ม ีค วามเชื ่อ มั ่น วา
เราไมตองทําอะไรหมด นอกจากปรับปรุงแกไขผูใหญอยางเดียวเทานั้น ไมตองทํา
อยางอื่น ทานผูนี้หมายความวา การที่เด็ก เฮไปในทางพังทลายของจริยธรรมนี้
เพราะผูใหญมีอิทธิพลจูงใจทั้งโดยตรงและโดยออม หมายความวา เปนตัวอยาง
นําไปทั้งโดยตรงและโดยออม; ฉะนั้นจะตองกลับตัวผูใหญ จับผูใหญ กลับหลังหัน
อยางเดียวเทานั้นก็พอ ไมตองคิดนึกอบรมอะไรกันใหมากมายอยางที่กําลังทํากันอยู
ที่นี่ เด็ก ๆ ก็จ ะดีต ามไปหมด เด็ก กิน เหลา ก็เพราะผูใหญกิน เหลา ; หรือ เพราะ
ผูใหญทําเหลาขายจนร่ํารวยก็มีไมใชเพียงแตกินเหลา; แลวจะใหเด็กหยุดกินเหลา
ไดอยางไร นี่แหละ ขอยกตัวอยางอยางนี้
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ที่บางแสน อาตมาไดฟงมาดวยตนเอง ที่เขาคุยกันในรานเหลา มีคน
ไปนั่งสนทนากับเจาของรานเหลามากมาย เจาของรานเหลาก็ไดบอกไปตามจริงวา
มีนิสิตมหาวิทยาลัยเขาไปกินเหลามากขึ้นๆ แลวก็มีเสียสติอะละวาดขึ้นบางก็มี
อยา งนี้เปน ตน ; นี่เปน สิ่ง ที่ไมเคยมีในสมัย บิด ามารดา หรือ วา ถอยหลัง ไปถึง
ปู ยา ตา ยาย ของเรา ; ขนาดนิสิตของสถาบันที่เราหวังจะเอาเปนที่พึ่ง ยังเปลี่ยน
ไปถึง อยา งนี้ แลว เราจะไดเห็น นิสิต หนุม สาวบางคน เที่ย วกา หรือ หรา เพรีย ว
ลมอยูที่บางแสน ซึ่งรูจักดีวาพอแมของเขากําลังฟนดินอยูที่บาน และเปนหนี้เงิน
ที่กูเขามา ไดเอานาไปจํานํา สงเงินมาใหลูก. เด็กพวกนี้มีอยูมากที่สอบไลตกก็
บอกวาได แตพอเรียนหลายปเขาพอแมสงสัยวา ทําไมหลายปแลวไมรูจักจบสักที
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ก็บ อกพอ แมวา ทางมหาวิท ยาลัย เขาเพิ ่ม ชั ้น ขึ ้น เรื่อ ย คือ เพิ ่ม ปที ่เรีย นขึ ้น เรื่อ ย
นี ่พ อ แมก ็ย ัง เชื ่อ จงลองคิด ดูเ ถิด วา พอ แมอ ยู ใ นสภาพเชน ไร ; เด็ก บางคน
ของเราอยูในสภาพเชนไร นี้ไมไดหมายความวาทั้งหมดหรือสวนมาก แตยืนยันได
วา มัน มี นี่แ หละคือ ลูท างที่วา ภูต ผีปศ าจแหงความสุข ทางเนอหนัง ไดจับ เด็ก ๆ
ของเราไปในลักษณะอยางไร เรากําลังตองการที่ตอตาน จะตองทําอยางไร.
สิ ่ง ที ่น า กลัว ที ่ส ุด นี ้ มัน คือ ปศ าจแหง ความสุข ทางเนื ้อ หนัง หรือ
วัต ถุน ิย ม ที ่ว า นี ่เ อง ที ่น า กลัว อยา งยิ ่ง ไมใ ชค อมมิว นิส ต ดูเ หมือ นจะตื ่น
คอมมิวนิสตกันอยางตาขาวดวยความกลัว แตทั้งที่ไมรูวาอะไรเปนอะไร ปศาจ
แหงความสุขทางเนื้อหนังนี้แหละ คือคอมมิวนิสตแทจริง และยิ่งกวาคอมมิวนิสต
ที่เปน คนๆ ; เพราะคอมมิวนิสตที่เรากลัวกัน นั้น ก็เริ่ม ตน ดวยหลงความสุขทาง
เนื้อ หนัง คือ หลงแตวัต ถุเกิน ไป จึงเรีย กรอ งยึด อํา นาจทางวัต ถุ ถาไมห ลงวัต ถุ
เกิน ไปแลว แสวงหาความสุข ทางจิต ทางวิญ ญาณไดถ มไป ไมถึง กับ ตอ ง
เรียกรองหรือยึดอํานาจทางวัตถุ ซึ่งเปนอุดมคติของลัทธิที่เปนวัตถุนิยมจัดอยางนี้
นี่แหละคือการพังทลายของจริยธรรมลงจนหมดสิ้นไมมีสวนเหลือ.
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ถา เราเปน ทาสของวัต ถุ หรือ ความสุข ทางเนื ้อ หนัง กัน แลว ไมต อ ง
คอมมิวนิสตขางนอกเขามา มันก็ฟกตัวเปนเชื้อของมันเองขึ้นมา ในวงของเราเอง
ไมตองรับมาจากขางนอก. นี่คือตนตอที่มาของลัทธิที่ไมพึงปรารถนา และมันอาจ
จะเกิด ไดใ นตัว เราเอง ฟก ตัว ขึ ้น มาในตัว เราเอง ขอพิส ูจ นด ว ยขอ ที ่ว ัต ถุน ิย ม
dialectic materialism นี้ ได ก อ ให เกิด ลั ท ธิค อมมิ วนิ ส ต ขึ้ น มาอย างไร ซึ่งความ
ประสงคมุงหมายสวนใหญ ก็เพราะเห็นแกความสุขทางวัตถุ จึงไมสามารถจะถือ
หลักวา คนเราตองไปตามกรรม เพราะมีความเหลื่อ มล้ําทางรางกาย และทาง
สติปญ ญา ก็ตองไปตามกรรม และมีความเหลื่อมล้ําไปตามกรรม แตถาความ
หลงใหลในความสุขทางวัตถุมากขึ้นแลว มันรอไมได มันอดกลั้นไมได มันก็ตอง
แยงชิง มันก็ตองมีลัทธิที่จะหาความเสมอภาคในความสุขทางวัตถุขึ้นจนได.
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ทําไมเราจึง ไมก ลัว สิ่ง ที่นา กลัว อัน แทจ ริง คือ วัต ถุน ิย ม จงดูใหดีวา
ทั้ง ๒ ค ายในโลก จะรบกันไดจนวินาศไปดวยกันก็เพราะวัตถุนิยม เพราะความ
เห็นแกวัตถุนิยม เพราะความหวงวัตถุนิยมของตนๆ ตามแบบของตนๆ . แมจะดู
เปนคนละฝายตรงขามกัน แตจิตใจยังตกอยูในสภาพเดียวกัน คือตกอยูในอํานาจ
ความสุขทางเนื้อหนังดวยกันทั้งนั้น ; เอาเปนที่พึ่งไมได เพราะเปนลัทธิที่เห็นแก
ความสุขทางเนื้อหนังมากเกินไป. ทั้ง ๒ คายที่กําลังทําสงครามกันอยูนั้น จึงกลาย
เปน การทําสงครามกับพระเปนเจา อยูดวยกันทั้งสองคาย! สวนจริยธรรมที่แทนั้น
เปน ลัท ธิที่แ สวงความสุข ไดท างจิต ทางวิญ ญาณ, แมวา ถึง ขนาดที่ถา เปน ได,
ถึงกับไมมีอาหารจะกิน ไมมีผาจะนุง ก็ยังแสวงหาความสุขทางจิตหรือทางวิญญาณได
อยู นั ้น เอง. นี ่แ หละอัน ตรายทางวัต ถุน ิย ม เปน อัน ครายอยา งยิ ่ง ไมม ีอ ะไร
เหมือน, เปนความลมจมของมนุษยธรรม ซึ่งจมลงไปเรื่อยๆ.
อนึ่ ง ประโยคที่ วา “ค่ํ าเช าเฝ าสี ซอ เข าแต หอล อกามา” ซึ่ งถ าอาตมา
เอามากลา วเชน นี ้ ทา นอาจคิด วา คร่ํา ครึล า สมัย เปน เรื่อ งของคนในสมัย ที ่ใ ช
มู ลบทบรรพกิ จเป นแบบเรียน อย างนี้ เป นต น แต แล วคิ ดดู ให ดี เถิ ดวา“ค่ํ าเชาเฝ า
สีซอ เขาแตหอลอกามา” นี่ เปนมูลเหตุแหงความลมจมของจริยธรรมใชหรือไม ?
การทีมี “เพลงชนิด ๘๐ %” ดังที่ก ลา วแลว ขา งตน ใหฟ งไดต ลอด ๒๔ ชั่วโมง
ของสถานีวิทยุหลายสิบสถานี นั้นแหละ เปนเหตุใหเกิดอาการ “ค่ําเชาเฝาสีซอ
เขาแตหอลอกามา” ขึ้นมาโดยงาย. ในสมัยที่ไมมีสถานีวิทยุ ใครสีซอกันอยางไร
ได ก็ต อ งไปหาหรือ จา งเอามา; แตเดี ๋ย วนี ้ไ มต อ งสีซ อ เพีย งแตซื ้อ เครื่อ งวิท ยุ
นิดเดียว ก็มีอาการ “ค้ําเชาเฝาสีซอ” ไดทั้ง ๒๔ ชั่วโมง เมื่อไรก็ได แลวคนเรา
ก็เปน อยา งนี้กัน มากขึ้น ขอ นี้อ ยากจะเลา ใหฟ งวา เมื่อ ไมน านมานี้ คนหนุม ๆ
ชาวนาหรือคนงานสวนยางบานนอก ถามีเงินบางละก็ซื้อนาฬิกาขอมือ ซื้อปากกา
หมึก ซึม มาเหน็บ มาแขวนโดยไมไ ดใ ชอ ะไรเลย; แตเ ดี๋ย วนี้ เขาเปลี่ย นเปน วา
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ถา มีเ งิน บา งแลว เขาซื ้อ เครื ่อ งวิท ยุ มัน คงจะขายดีเ ปน เทน้ํ า เททา , ก็เ พื ่อ
ประโยชนแกการ “ค่ําเชาเฝาสีซอ” ไม ใชเพื่ อการศึกษา ; แลวเด็กหนุมๆ ของเรา
ชนิดนี้จะไวใจไดไหม เมื่อมีอาการค่ําเชาเฝาสีซอกันอยางนี้ เขาจะมีชีวิตจิตใจอยางไร ;
เขาจะอยูในรองรอยของจริยธรรมไดเหมือนกับเมื่อกอน “ค่ําเชาเฝาสีซอ” หรือไม
ขอใหลองคิดดูในขอนี้.
ประโยคอีก ประโยคหนึ่งที่วา “พาราสาวัต ถี ใครไมมีป รานีใคร” ก็
มูลบทบรรพกิจอีกนั้นแหละ, มันลาสมัยอยางนี้ ; แตเราคิดดูเดี๋ยวนี้วา “ใครไมมี
ปรานีใคร” นี้เปนมูลเหตุใหเกิดลัท ธิคอมมิวนิสต ที่กลัวกันจนตาเหลือกตาหลน
ใชหรือไม. คนในบางประเทศกลัวลัทธิคอมมิวนิสตจนนอนไมหลับ จนเสนประสาทเสีย
เพิ ่ม ขึ ้น ทุก วัน ๆ นี ้เ พราะมูล เหตุเ กิด มาจาก “ใครไมม ีป รานีใ คร” ใชห รือ ไม.
เมื่อคนจนไมไดรับความปรานีจากคนมั่งมีทํานองนี้ หรือวาแตละฝาย ฝายไหนก็
ไมม ีป รานีใ คร. แลว มัน จะเกิด อะไร ถา ไมใ ชล ัท ธิยื ้อ แยง ซึ ่ง เปน ลัท ธิที ่บ ัง คับ
ไมใหใครปรานีใครอยางเสมอภาค ทําไมจึงมองขามสิ่งเหลานี้ ซึ่งเปนสิ่งที่รายกาจ
เหลือ ที่จะเอาชื่อ อะไรมาเรีย กใหส มกัน ได ที่เรีย กวาภูต ผีปศ าจนี้ ก็ยังไมไดค รึ่ง
ของความหมายอันรายกาจของมัน จึงขอใหทานทองมนตบทนี้กันบาง เพื่อปองกันลัทธิ
อันไมพึงปรารถนา ; จะไมกอเชื้อ (germ) อะไรขึ้นมาใหมๆ ในจิตใจของเราเดี๋ยวนี้
ซึ่งไม เคยมี เชื้อ ย างนั้ น แต ถาไม เชื่อ ก็ ล อง “ค่ํ าเชาเฝ าสี ซอ เขาแต ห อล อ กามา”
หรือ “ใครไมมีปรานีใคร” ดูเถิด ไมเทาไหรจะตองเกิดโรครายนั้นขึ้นมาเอง ไมตอง
รับเชื่อมาจากไหน. วัตถุนิยมนั้นไมวาแบบไหนหมด จะแบบเผด็จการ หรือแบบ
เสรีป ระชาธิ ป ไตยก็ต าม ; ถา ขึ ้น ชื ่อ วา วัต ถุน ิย มแลว จะตอ งนํ า ไปสู ค วาม
เห็น แกต ัว ทั ้ง นั ้น . ถา หลงบูช าความสุข ทางเนื ้อ หนัง กัน แลว จะตอ งนํ า ไปสู
ความเห็ น แก ตั ว คื อ selfishness, หรือ egoism ที่ เดื อ ดจั ด จนเป น selfishness
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ไดทั ้ง นั ้น อัน นี ้ค ือ มูล เหตุแ หง ความวุน วายสารพัด อยา ง และเปน อุป สรรค
เป น ศั ต รู เปนความรวนเร และเปนการพังทลายของจริยธรรมในโลก.
ความเห็น แกต ัว นี ้ ไมใ ชศ ัต รูเ ฉพาะแกจ ริย ธรรม ที ่เ ปน ปญ หา
เฉพาะหนาของพวกเราครูบาอาจารยอยางเดียว แตมันเปนอุปสรรคศัตรูไปหมด
ไมวา แขนงไหน ; เพราะมัน เปน ภูต ปศ าจแลว เปน ซาตานแลว มัน ตอ งทํา ลาย
ทั ้ง นั ้น จึง วา ไมใ ชแ ตศ ัต รูข องจริย ธรรม ยกตัว อยา งเชน วา นโยบายประหยัด
นโยบายพัฒ นาของรัฐ บาล ซึ่ง ตอ งการอยา งยิ่ง ในขณะนี้ ; ถา ประชาชนหรือ
คนหนุมสวนมาก ตกเปนสมุนทางวัตถุทางเนื้อหนังกันแลว จะประหยัดไดอยางไร.
การที่จ ะชวนคนที ่ลุม หลงในมนตข ลัง ของภูต ผีปศ าจทางวัต ถุใ หม าประหยัด นี้
ไม มี ทาง. เขาซื้อวิทยุไปฟ ง “เพลงชนิ ด ๘๐ %” นั้ นด วยกั นทั้ งนั้ น แลวคิดดูมั น
เปนเงินเทาไร ; แตมันไมใชเพียงเทานั้น คือวาจิตใจของเขาไดเสียลงไปแลวเปน
จิตใจของคนหนุมๆ ที่ลุมหลง เดือดพลานไปดวยความเห็นแกความสุขทางเนื้อหนัง
แลวยังทําอะไรที่เปนการทําลายจริยธรรมมากไปกวานั้นอีก. ความเสียหายสวนนี้
มากมายจนคิดเปนเงินไมไหว ฉะนั้นรัฐบาลจะประหยัดเงินโดยวิธีใดไดปหนึ่งสัก
หมื่นลาน ก็ยังไมชดใชกันกับความตกต่ําทางจิตใจของคนหนุมที่ตกต่ําลงไปเพราะ
เหตุนี ้ แลว จะประหยัด ไปไดอ ยา งไร. แมเ ราจะชวนเขา เขาก็ป ระหยัด ไมไ ด
แล วคนอื่ นที่ ช วยประหยั ดขึ้นมาได มั นก็ ไม คุ มกั บที่ เขาทํ าสุ รุยสุ ราย ทั้ งทางวัตถุ
และทางวิญ ญาณ หรือทางจิตใจ ; ฉะนั้นประเทศไทยเราจึงตองเสียเงินเพื่อจะ
ไปซื้อวัตถุ ที่เปนเหยื่อของกิเลสสารพัดอยาง มาดวยเงินเปนอันมากโดยไมจําเปน
ดังนั้นการประหยัดที่จะประหยัดไดปหนึ่งเพียงหมื่นลานหรืออะไรทํานองนี้ ก็เปน
ถี่ลอดตาชาง หางลอดตาเล็นไปหมด มันไมเปนการประหยัดที่นาชื่นอกชื่นใจไปได.
การที่ชักชวนใหมีการพัฒ นาอะไรที่เปนประโยชนในทางเศรษฐกิจเหลานี้ มันทํา
ไมได มันใชไมไดกับจิตใจที่ตกเปนทาสของปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังเสียแลว.
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ในสมัย ปู ยา ตา ยาย ปู ทวด ตาทวดเรา ที่จิตใจยังไม ตกเป นทาสของป ศาจ
ทํ า นองนี ้ เขาพัฒ นากัน ไดเ อง โดยไมต อ งขอรอ งชัก ชวน หรือ แกมบัง คับ
เหมือ นในเวลานี้ เขาก็ส รา งวัด สรา งวิห าร สรา งโบสถ สรา งคูค ลองถนน
หนทางกัน ขึ ้น ได ดว ยระบบที ่เรีย กวา พัฒ นาโดยชว ยกัน ทํ า ฟรีทั ้ง นั ้น . เดี ๋ย วนี้
ทั้งที่คนมากขึ้น อะไรก็มากขึ้น เราก็ยิ่งใชระบบของปูทวด ตาทวด ของเราไมไดนี่
ก็เพราะภูตผีปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังนี้ มาเปนบวงผูกมัดหัวใจ แลวก็ลาก
เอาไปหมด ดวยอํานาจของวรรณกรรม ศิลปกรรม เพลง ดนตรี วัฒนธรรม อะไร
ตา งๆ ของตะวัน ตก หลายชนิด ที ่เขา มาในรูป ที ่เราหลงใหล ไปรับ เอามาอยา ง
ผิดหูผิดตานี่เอง !
สรุป แล ว นี่ คื อ อุ ป สรรค ศั ต รู ความรวนเร และความพั ง ทลายของ
จริย ธรรม เราสู ไมไหว? กระทรวงศึก ษาธิก ารไดรับ มอบหมายหนา ที ่ ใหฟ น ฟู
ถนอมจริย ธรรมไวใหได; นี้จะสูกัน ไหวไหม กับ ปศาจแหงความสุขทางเนื้อ หนัง
เราตอ งคิด ดูใ นหัวขอ นี้ขอ เดีย วเทา นั้น ถา จะใหไหว จะตอ งทําอยางไร; ถา มัน
เหลือ กํา ลัง กระทรวงศึก ษาธิก ารแลว จะตอ งทํา อยางไร พวกที่ไมเรีย กตัว เองวา
ครูบาอาจารยนั้น ก็ลองเอาไปคิดดูอีกเหมือนกัน จะไดชวยกันรวมมือกับผูที่จะทํา
หนา ที่ย กสถานะทางวิญ ญาณของสัต วใหสูงขึน้ ไดจ ริงๆ. ขอใหส นใจในปญ หา
ที ่เปน ประเด็น สํ า คัญ ที ่ส ุด ของการแกไ ขจริย ธรรม. ทั ้ง หมดที ่ก ลา วมานี ้ ไมมี
อะไรมากไปกวาคําๆ เดียว ที่รวมเรียกวา กิเลส หรือ เหยื่อของกิเลส ;ฉะนั้น
การที่อาตมายกตัวอยางมากมายนี้ ไม ใชวาจะมี เจตนสกระแนะกระแหนใคร แต
เพื่อจะชี้แจงใหเห็นความหมายของคําวา กิเลสในโลก. ถาครูบาอาจารยทั้งหลาย
ไมรูวาจะสอนเด็กอยางไร ใหรูจักคําวากิเลส หรือการหมดกิเลสก็ตาม ก็จําเปน
ที่จะตองใชสิ่งที่มีอยูจริง เกิดอยูจริงๆ เปนอยูในใจจริงๆ อยางที่กลาวมาแลวนั้น
มาสอนเขา จึงจะเขาใจคําวากิเลส.
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ตอไปนี้ เรามาพิ จารณาถึงสิ่งที่เรียกวา กิเลสโดยตรง ถาจะใหเด็ก
รูจัก กิเลส ก็ตอ งจับ เด็ก มาสอน มาอธิบ าย ใหรูจัก กลไกของจิต โดยลัก ษณะ
ที่กลาวแลวในการบรรยายครั้งกอน วากลไกของจิตเปนอยางนั้นๆ ถาปลอยใหมัน
เดิ นไปอยางนั้ น มั นจะเป นกิเลสอยางนั้ น ; ถา sublimate มาอยางนี้ มั นจะเกิด
เปนสติปญ ญา เปนบุญ เปนกุศลอยางนี้ ในการที่ไดเห็น รูป ฟงเสีย ง ดมกลิ่น
ลิ้มรส สัมผัสทางผิวหนังอะไรครั้งหนึ่งนั้น ถาปลอยไปจะเปนกิเลส ถาพยายาม
ทําใหดีที่สุด คือวาเปลี่ยนรายใหเปนดีได มันก็จะเกิดสติปญญา เปนบุญ เปนกุศล
ไปไดเหมือนกัน. สิ่งแวดลอมที่มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี้ มันใหเกิด
ไดทั ้ง สองทาง ไมใ ชท างรา ยหรือ ทางดีอ ยา งเดีย ว มัน ก็เ กิด อยา งไหนก็ไ ด ;
มัน อยู ที ่ส ติป ญ ญา ที ่เ ราจะรูเ ทา ทัน มัน หรือ ไม. เมื ่อ มาพูด ถึง กิเ ลส อาตมา
อยากจะระบุวาถาจะใหมีแตเพียงหนึ่ง ขอใหจดจําวา มัน ก็คือ อวิชชา. อวิชชา
แปลวา ภาวะที่ป ราศจากความรูที่ถูก ตอ ง ; ภาวะ หรือ สภาวะ สถานะ หรือ
ลัก ษณะ หรือ อะไรก็ตาม ที่ป ราศจากความรูที่ถูก ตอ งแลว ก็เรีย กวา อวิชชา ;
นี่คือ กิเลสหนึ่ ง. ในขณะจิตใจของเราอยูในภาวะที่ปราศจากความรูที่ถูกตองแลว
ในขณะนั้ น เต็ ม ไปด ว ยอวิ ช ชา เป น ความไม รู . ความไม รู นี้ มั น จะคลอดลู ก ออกมา
เปน กิเลส ๓ อยาง ซึ่งไดยินชิน หูที่สุดวา โลภ โทสะ โมหะ หรือบางทีก็เปลี่ยน
เรีย กเสีย วา ราคะโกธะ โมหะ; หรือ วา ราคะ โทสะ โมหะ; แลว แตจ ะเรีย ก
มั น ก็ เ ป น ๓ เหมือนกันทั้งนั้น.
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กิเลสข อแรก คือ โลภะ เป นความอยากจะเอา อยากจะได ; ถามั น
แรงจั ดจนจั บ จิ ตจั บใจ ก็ เรียกว าราคะ คื อ ถึ งขนาดกํ าหนั ด ถั ดไปเรียกวา โทสะ
หรือ โกธะ ; มีค วามหมายไปทางประทุษ รา ยเรีย กวา โทสะ ; ถา โกรธผู อื ่น
ก็เ รีย กวา โกธะ; อาการก็เ หมือ นๆ กัน . อีก ขอ หนึ ่ง ซึ ่ง เปน ขอ สุด ทา ยก็ค ือ
โมหะ เปนความหลง ; นี่คือ กิเลสสาม.
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ถาจะแยกใหเห็นชัดยิ่งขึ้นไป ทานตองรูจักความหมายของคําสามคํานี้ให
ลึก ซึ ้ง สัก หนอ ย. กิเลสประเภทที ่เ ปน เหตุใ หร วบรัด ดึง เขา หาตัว เอามายึด
ครองอยา งนี้เ รีย กวา ประเภทโลภะหรือ ราคะ. สว นความรูสึก ประเภทที่ผ ลัก ออกไป
หรือ จะทํ า ใหวิน าศ ไมเอาเขา มา อยา งนี ้เปน ประเภทโทสะหรือ โกธะ. ที ่เหลือ
อีก ประเภทหนึ ่ง ก็ค ือ หลงใหล ลัง เล ไมรูต ามที ่เ ปน จริง ไมรู แ นว า จะเอาเขา
หรือ จะผลัก ออก อยา งนี ้เ ปน โมหะ. กิเ ลสอาจมีห ลายชื ่อ หรือ หลายสิบ ชื ่อ
หรือวาตั้ง ๑๐๐ ชื่อก็ตาม ๑๐๐๐ ชื่อก็ตาม แตมันก็ไมมีอะไรมากไปกวา ๓ ประเภทนี้
คืออาจจะจัดลงไดใน ๓ อยางนี้ไดโดยงาย โดยเอาหลักเกณฑที่กลาวแลวนั้นเอง
เปนเครื่องจัด; ฉะนั้นกิเลส ๓ อยางคือ โลภะ โทสะ โมหะ นี้ เรียกวาเปนการ
ชี้ระบุ ไปถึ งส วนที่ ใหญ และโดยประมวลเป นหั วขอมี เพี ยง ๓; ส วนชนิ ดละเอี ยด
จะแยกเทาไรก็ได.
ทีนี้ เราลองแยกดูใหเห็น ลักษณะที่มั นเกิดเป นประจําวัน อยูในชีวิต
ประจํา วัน ดูบ า ง คือ เกือ บทุก ชั่ว โมง ทุก นาที ก็วา ได สํ า หรับ คนบางคน เปน
อาการของกิเ ลสที ่แ สดงออกมาไมรุน แรงก็จ ริง แตก ็ยัง คงเปน กิเ ลส อยา งนี้
เรียกวา “อุปกิเลส”.
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อุป กิเลสแปลวา กิเลสตัว นอ ย คือ รองลงมา จํา แนกออกเปน ๑๖
นี่ทา นลองคอยฟงดูใหดีวา เด็ก ๆ จะรูจัก ไหม ครูบ าอาจารยจ ะนําไปสอนเด็ก
ไดอยางไร ; นี้เปนเรื่อง กิเลสสิบหก.

อภิช ฌา ขอ ทีแ รกเรีย กวา อภิช ฌา คือ ความโลภเพง เล็ง จะได;
ที่ยักไปเรียกวา อภิชฌา ก็เพราะหมายความวา เพงเล็ง ตอสิ่งที่ตนอยากจะได
นี ่วัน หนึ ่ง ๆ เราเพง เล็ง ตอ อะไรๆ ที ่อ ยากจะไดห รือ มัก จะไดนี ่ม ัน สัก กี ่ส ิบ ครั้ง .
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ลองคิด ดูวา อภิช ฌาเกิด สัก กี ่ส ิบ ครั้ง ในวัน หนึ ่ง ; จะเพง เล็ง สิ ่ง ที ่ม ีต ัว ตน หรือ
ไมมีตัว ตนก็ต าม ; สิ่งที ่อ ยากจะไดม าเพื ่อ สนองแกค วามอยาก กิเลส ตัณ หา
แลวก็เรียกอภิชฌาหมด นี่เพียงอภิชฌาขอเดียว ก็ยังเห็นวาแทบจะปดเปากันไม
ไหว เดี ๋ย วตัว นั ้น มา เดี ๋ย วตัว นี ้ม า เหมือ นจับ ปูใ สก ระดง ระวัง แทบไมไ หว.
ถัด ไปเรีย ก โทสะ; ตอ ไปเรีย ก โกธะ; ถัด ไปอีก เรีย ก อุป นาหะ.
โทสะคือ ประทุษ รา ย ; โกธะคือ โกรธ; อุป นาหะคือ ผูก โกรธ; ทั ้ง สามขอ นี้
เครือเดียวกัน คือเปนเรื่องโกรธ จัดเปนประเภทโทสะทั้งนั้น โทสะ ประทุษราย
คือคิ ดครุนไปในทางราย แตมันยังไมใชโกรธใคร; อยูคนเดียวก็คิ ดประทุ ษรายได
ทํา ตัว เองใหรอ นไดโดยไมตอ งใหค นอื่น เกี่ย วขอ ง; หรือ ความคิด ที่มัน เดิน ไปใน
ทางที่ประทุษราย เรารอนแลวก็เปนโทสะ รวมกระทั่งถึงบันดาลโทสะ.
สว น โกธะนั้น หมายถึง วา ตอ งมีบ ุค คลที ่ ๒ เขา มาใหโกรธ; โกรธ
อยา งที ่เ ราเห็น ๆกัน อยู  เชน โกรธคนใช โกรธคนนั ้น โกรธคนนี ้; กระทั ่ง สิ ่ง ที่
ไมมีชีวิตจิตใจก็ยังโกรธได เรียกวามีสิ่งที่ ๒ หรือบุรุษที่ ๒ มาใหโกรธไดเหมือนกัน.
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อ ุป น า ห ะ ค ือ ผ ูก โก ร ธ นี ่ห ม า ย ค ว า ม ว า ค ว า ม โก ร ธ นั ้น ย า ก ที ่จ ะ
ออกไปจากใจ เพราะไปหลอ เลี้ย งมัน ไวเ สมอ: ตรงนี ้ข อใหสัง เกตละเอีย ด
สั ก หน อ ย; คนที่ ช า งสั ง เกตจะมองเห็ น ว า เรื่ อ งนิ ด เดี ย ว หรื อ แทบจะไม มี เรื่ อ ง
แตถ า ลงเอามาทํ า เปน อุป นาหะแลว ก็จ ะครุน คิด ไปไดเรื่อ ยๆ คือ ขยายความออก
ไปไดเองเรื่อ ย เพื ่อ ใหโ กรธหรือ เกลีย ดเขามากขึ้น และนานขึ้น บางทีคิด เผื่อ ไว
ลว งหนาดว ยซ้ําไป เรื่อ งนั้น ยังไมทัน เกิด จริงเลย ไมไดโกรธใครเลย แตคิด เผื่อ
เอาไววา ถา คนนั ้น หรือ เจา นั ่น มัน มาพูด อยา งนี ้แ ลว เราจะสวนไปอยา งนี ้;
ความคิด ก็เ พลิน พลา นสนุก สนาน เปน ฝน ขมหรือ ฝน รอ นไปเรื่อ ย ; ลืม ตาฝน
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อยา งนี ้ แมนี ้ก็เปน อุป นาหะ คนหนุ ม สาวที ่เจา แงเจา งอน มีอ ุป นาหะนี ้ไดม าก
ที่สุด แลวมันเปนอันตรายอยางไร ก็ลองสังเกตดู.
อภิช ฌา เปน พวกความโลภ ; โทสะ โกธะ อุป นาหะนี ้ เปน
กิเลสพวกความโกรธ ; ที่เ หลือ ตอ ไปอีก ๑๒ นี้ เปน กิเ ลสพวกโมหะทั้ง นั้น ;
กลาวคือ :มัก ขะ คือ ลบหลู ค ุณ เขา นี ้ห มายความวา เราไมรับ รู หรือ รูแ ลว
ก็แ กลง ไมรูใ นบุญ คุณ ของผู อื ่น สัต วอื ่น หรือ สิ ่ง อื ่น . ใครบา ง ขอบใจถนน
หนทาง แล ว ช ว ยกั น รั ก ษาให อ ยู  ใ นสภาะเช น นั ้ น ; มี แ ต เ บี ย ดเบี ย นเนื ้ อ ที่
ของถนนหนทาง เอารั้ว ล้ํ า ออกมา ปลูก ตน ไมใ หง อกออกมา เรีย กวา ลบหลู
คุณ ของมัน : มีใครบางที่กําลังอยูในสภาพที่เปนมักขะเชนนี้ ; ไมรูคุณ ของสัตว
จะเปน สัต วเลี้ย งสวยๆ หรือ สัต วพ าหนะก็ตาม ; วัวควายที่มีบุญ คุณ นั้น เอามา
ฆา แกงกิน บวงสรวงปศ าจแหง ความสุข ทางเนื้อ หนัง กัน หมด; ไมมีใ ครสนใจ
แมแ ตผีเสื้อ สวยๆ ที่มีบุญ คุณ สําหรับ ประดับ โลกใหส วยงาม ลบหลูคุณ ของมัน
ทั ้ง ๆ ที ่ช อบมัน . ที ่นี ้ส ูง ขึ ้น มาถึง มนุษ ยเ รากัน เองนี ้ ความไมรูบ ุญ คุณ ซึ ่ง กัน
และกันเปนการทําลายโลก; เพราะถาจะคิดดูใหดีแลว ไมมีใครที่ไหนจะไมมีบุญคุณ
ตอ กัน ; ไมมีใ ครกระดิก ตัว ไปไหนได ที่ไมตอ งเกี่ย วขอ งกับ บุญ คุณ ของบุค คล
อื่น ; แตวา ขอนี้ตองดูดวยสายตา หรือจืตใจของคนที่กตัญูกตเวทีจริงๆ เทานั้น
จึงจะเห็นความจริงขอนี้ ; ฉะนั้น เราจึงเปนโรคมักขะ คือลบหลูคุณของสิ่งที่มีคุณ
กันอยูโดยงายที่สุด เด็กๆตองไดรับการอบรมใหมีกตัญ ู โดยทุกวิถีทางเสมอไป.
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ถั ด ไปเรี ย กว า ปลาสะ คื อ ตี เสมอ นี่ ไม ดี เท า เขา ไม มี อ ะไรเท า เขา
ก็ตีเสมอเขา ดวยกิริยาทาทาง ดวยวาจา ดวยจิตใจ. ความอยากตีเสมอที่มีอยู

www.buddhadassa.in.th

อุปสรรค, ศัตรู, ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม

๘๗

ในใจนั้น ยอมรูไดดวยตนเองผูเดียว แตที่แสดงออกมาทางกายวาจานั้น เขาเกลียด
เขาชังกันทั้งนั้น แตแลวก็อดไมได ที่จะมี.
ถัดไปเรียกวา อิ ส สา แปลวา ริษ ยา บัณ ฑิ ตทั้งหลายมี พ ระพุ ทธเจา
เปน ประธาน ไดถือ กัน วา “ความริษ ยา ทํา ใหโลกฉิบ หาย” หรือ “อรติ โลกนาสิก า” ความริษ ยาเปน เครื่อ งทํา โลกใหฉ ิบ หาย. ถา วา โลกแบง เปน สองพวก
รบกั น ต องหมายถึ งการที่ ต างฝ ายต างริษยาต อ การจะได , จะมี , จะเป น ; หรือ
ความได ความมี ความเป น ของกัน และกั น ไม อยากให ใครเสมอ หรือ ดี ก วา ;
แมเ ขาจะมีน อ ยกวา ก็ย ัง ริษ ยา คนมั ่ง มีก ็อ าจจะริษ ยาคนจนได ถา เปน ไป
มากเขา ; นี ้เปน เครื่อ งทํ า ใหโ ลกวิน าศฉิบ หาย ; ถา หยุด ริษ ยากัน เสีย เทา นั ้น
ตางฝายจะอยูไดดวยสันติ.
ถัด ไปเรีย กวา มัจ ฉริย ะ คือ ความตระหนี ่ นี ่ห มายถึง โงจ นไมรูจ ัก
เจือ จานเพื ่อ น เกิด แก เจ็บ ตาย ดว นกัน เลย; ที ่ทํ า บุญ ใหท านนั ้น ก็เ พื ่อ
จะซื้อสวรรค หรือแลกเอาวิมานต างหาก ไม ใชการบริจาคไปด วยจริงใจหรื่อด วย
ความไมต ระหนี ่ ดูเ หมือ นวา ทุก คนจะถือ หลัก วา ถา ลงทุน แลว ตอ งไดม า
เกิ น ทุ น ; จะลงทุ น ไปโดยทางตรงโดยอ อ มชนิ ด ไหนก็ เ หมื อ นกั น จะต อ ง
ได มาเกิ นทุ น ไม ยอมให น อยกวานั้ น เรียกวาไม ยอมบริจาคโดยบริสุ ทธิ์ ก็ เพราะ
ความตระหนี่; มีมากแลวก็ยังตองการจะใหมากยิ่งขึ้นไปอีก เปนเรื่องของความ
ตระหนี่.
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ถัดไปเรียกวา มายา นี้หมายถึง ความไมตรงกันทั้งขางนอกและขางใน
คือจิตใจอยางหนึ่ง แตวาจาหรือคําพูด หรือ กิริยาทาทางนั้น เปนอีกอยางหนึ่ง.
อาตมาไมตอ งอธิบ ายก็ค งจะเขา ใจกัน ไดสํา หรับ คํา วา มายา หรือ มารยา หรือ
เจามารยา.
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คํ า วา สาเถยยะ แปลวา โออ วดหรือ โออ วด ขอ นี ้น า จะถือ วา เปน
สั ญ ชาตญาณที่ วา แม แต สั ตวมั นก็ ยั งโอ อวด ; ลู กสุ นั ข ลู กไก หรือไก มั นก็ ยั งมี
อาการที ่เ รีย กวา โออ วด; มัน รูจ ัก แสดงทา ทางอยา งนั ้น อยา งนี ้ ซึ ่ง เปน การ
แสดงการโออวดหรือขมขี่กัน ; อยางนกยูงยิ่งเห็นไดงายวา มัน โออวดอะไรอยู
เรื่อ ย ; แตค นเราก็ไมห ยอกเหมือ นกัน เพราะพรอ มที่จ ะอวดอยูเสมอ อัน นี้เอง
เป นกิ เลสที่ ทํ าให คนเราฟ งเทศน ไม รูเรื่อ ง คื อ จิ ตใจคอยครุนอยู แต ว า เมื่ อไรจะมี
โอกาสพูดออกมา หรือแสดงความคิดเห็นของตัวออกมา; มันกลุมอยูอยางนี้แลว
จะฟงถูกกัน ไดอยางไร มันตองการจะอวดภูมิของตัวอยูเสมอไป ตลอดเวลาฟง
หรือคุยกัน สนทนากัน อภิปรายกัน ; ฉะนั้น การอภิปรายตางๆ มันจึงยุงเปนยุง
ตีกัน ไปหมด เพราะตา งคนตา งโออ วด ; ดัง นั ้น จึง ถือ วา โทษของอุป กิเ ลสนี้
ก็ มี ไ ม นอย.
ถัด ไปเรีย กวา ถัม ภะ แปลวา หัว ดื ้อ ไมม ีอ ะไรกดลง ถัม ภะคํ า นี้
แปลวา เสา ; แตค วามหมายทางธรรมะ แปลวา ความหั วดื้ อ หั วแข็ง เหมื อ น
กับ เสา ; ใครลองกดหัว บนเสาดูที จะกดลงหรือ ไม ; มัน รับ น้ํา หนัก ไดเทา ไร ;
ถา เสาตั ้ง ตรงโดยทางยืน แลว กดลงบนหัว เสานี ้ มัน รับ น้ํ า หนัก ไดม ากจน
เหลือ เชื ่อ ที ่เ ดีย ว ; อาการของถัม ภะ หรือ หัว ดื ้อ ก็เ ปน อยา งนั ้น . แมแ ตเ ด็ก
ตัวเล็ก ๆ แกก็ยังมีอาการอยางนี้ ไมตองพูดถึงผูใหญ ; ฉะนั้น มันจึงทํากันยาก
ในการที่จะอบรมจริยธรรม หรืออะไรที่เรา ตองการจะอบรม.
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ถัดไปเรียกวา สารัมภะ อันนี้หมายถึง การบิ ดพลิ้ว. บิดพลิ้วแกตัว ;
แกตัวใหตนเองก็ได คือเมื่อจิตใจไมอ ยากทําอะไรแลว มันก็บิดพลิ้วตัวเองไมให
ตอ งไปทํ า จนแลว จนรอด. สว นที ่วา บิด พลิ ้ว ตอ คํา สั ่ง ที ่ถูก ตอ ง งดงาม จริง จัง
นี่ก็มีไดดวยสารัมภะ. หนาที่ทางสัญญาประชาคมที่จะชวยกันประหยัด พัฒนานี้
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ก็ถูกบิดพลิ้วดวยสารัมภะ ซึ่งหมายความวา ถึงอยางไรๆ ก็ตองมีขอแกตัวไดเสมอ.
ทางออกสําหรับขอแกตัวนั้น หาไดรอยแปดอยางเสมอไป นี่เปนเครื่องหลอเลี้ยง
สารัม ภะไว บิด พลิ้ว เถลไถล รวนเร ไมไดทํา สิ่ง ที่ค วรจะทํ า หรือ ทํ า ใหเต็ม ที่
เต็มรูป.
ถัดไปเรีย ก มานะ มานะนี้ คื อ ถือ ตัว; นี่ egoism ขึ้น มาจาก ego
egoism นี้เปนเหตุใหรูสึกวา “ฉันก็เปน ฉัน ” ; หมายความวาฉันก็เปนฉัน ยอม
ใหแ กไมได. แตสิ ่ง ที ่เรีย กวา มานะนี ้ ถา รูจัก sublimate ใหด ี ก็ใ ชม านะไปใน
ทางดีแ ละเปน ประโยชนไ ด ที ่เ ปน อุป กิเ ลสนั ้น เราหมายถึง มานะเพื ่อ กิเ ลส
มานะเพื่อภูตผีปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง เปนตน จึงจัดเปนอุปกิเลสไปหมด.
ถัดไปเรียกวา อติม านะ คือ ดูห มิ่นคนอื่น ถือ ตัวอยางเดีย วไมพ อ ;
เมื่อถือตัวมากเขาก็ดูหมิ่นคนอื่น อาการดูหมิ่นคนอื่นนี่เปนไปโดยไมรูสึกตัว ; อยา
ไดป ระมาท. ขอใหสังเกตดูดีๆวา เราพรอ มที่จะดูห มิ่น คนอื่น อยูเสมอ ชองไมมี
ก็แ ลว ไป พอชอ งมีแ ลว มัน โพลง ออกไปเอง; เกิด เปน โรค habit ชนิด หนึ ่ง
ซึ ่ง เขาเรีย กกัน วา “ผู ห ญิง ก็ช อบนิน ทาคนอื ่น ” ที ่ไ ปเที ่ย วนั ่ง คุย ตามเรือ นของ
คนอื ่น นั ้น ดูเ ปน เรื่อ งนิน ทากัน มากกวา เรื่อ งอื ่น ; นี ่ม ัน ก็ร วมอยู ใ นเรื่อ งของ
ความดูห มิ่น คนอื่น ถา ใครพูด มาก ก็ตอ งระวัง คํา พูด ; คนพูด นอ ยก็ป ลอดภัย .
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ขอ ที ่ ๑๕ เรีย กวา มทะ; ขอ ที ่ ๑๖ เรีย กวา ปมาทะ; สองขอ นี้
คลา ยกัน มาก. มทะ แปลวา เมา, ปมาทะ แปลวา เมาเต็ม ที ่. ปมาทะ คือ
ประมาท ก็ค ือ เมาเต็ม ที ่ มทะคือ มัว เมาในสิ ่ง ที ่เ ปน ที ่ตั ้ง ของความยึด มั ่น
ถือมั่น โดยเฉพาะก็แหงความสุขทางเนื้อหนังอีกเหมือนกัน จึงมัวเมาไมสราง เปนเรื่อง
เสพติด ไปเลย. สว น ปมาทะ หรือ ประมาทนี้ เราหมายถึงวา พอเมาแลว มัน
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เสีย สติ ; สติสูญ เสีย ไป ; ความสูญ เสีย ไปแหง สติเรีย กวา ปมาทะ ; ความ
มัว เมาที ่เ ปน เหตุใ หส ูญ เสีย สตินั ้น เรีย กวา มทะ รวมกัน เปน ๑๖ อยา ง นี้
เรีย กวา อุป กิเลส ๑๖ ประการ ; เปน เรื่อ งในชีวิต ประจํ า วัน แทๆ แตวา เปน
ฝายเสื่อม เปนฝายที่ทําใหเราเปนทุกข.
อาตมาจะกลา วถึง กิเลสอีก สัก หมวดหนึ ่ง คือ สิ ่ง ที ่เรีย กวา สัง โยชน
๑๐ ประการ นี้เปน กิเลสที่ล ะเอีย ด เปน เรื่อ งราวที่ก ลาวไวในเรื่อ งราวของการ
บรรลุนิพ พาน หรือ มรรคผลโดยตรง ; แตอ ยาเพอ วา อาตมาเอาเรื่อ งไมจําเปน
หรือ นอกเรื่อ ง มายัด เยีย ดให ; ขอใหท นฟง ไปอีก สัก นิด หนึ่ง วา สังโยชน ๑๐
นี้ม ัน เปน อยา งไร ; และเพื ่อ ทํ า ลายมัน ไดแ ลว จะเปน ผูบ รรลุม รรคผลนิพ พาน
ไดอยางไร ; และเราจะเอาไปใชในชีวิตประจําวันไดจริงๆ อยางไรดวย.
สัก กายทิฏ ฐิ เปน สัง โยชนข อ แรก คือ ความเห็น แกต ัว คือ สํ า คัญ
วามีตัวตน แลวมีความเห็นแกตัวนั้นแหละคือ selfishness ที่คนทั่วไปมี; จัดเปน
สังโยชนขอแรกที่สุด.
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สัง โยชนขอ ที ่ส องชื่อ วิจ ิก ิจ ฉา คือ ความไมแ นใ จลงไปไดวา จะเอา
อยางไร นี้หมายถึงความลังเลทุกอยาง นับตั้งแตไมแนใจในหนาที่การงานอาชีพ
ที่จ ะเปน ครูดี หรือ จะขา มฟากไปเปน ขา ราชการฝา ยปกครองดี, นี้ก็ยัง เรีย กวา
วิ จ ิ ก ิ จ ฉา; หรื อ ลั ง เลว า ธรรมะดี หรื อ โลกดี นี ้ ก ็ ย ั ง ไม แ น ; จริ ย ธรรมเป น
ของดี แ น ห รื อ ไม ก็ ยั งไม แ น ; อุ ด มคติ ดี แ น ห รื อ ว า เงิ น ดี ก ว า ก็ ยั งไม แ น ; ตลอด
ถึ ง ไม แ น ใ จในเรื ่ อ งกรรม เรื ่ อ งผลกรรม; ไม แ น ใ จในการตรั ส รู  ข องพระพุท ธเจา ; หรือ ไมแ นใ นการที่จ ะยึด พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆเ ปน สรณะ;
จะถือ ศาลพระภูมิดี หรือ ถือ พระพุท ธเจา ดี นี้ก็ไมแ น ; อยางนี้ม ัน เปน วิจิกิจ ฉา
ไปหมด มันไมแนลงไปได.
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เรื ่อ งที ่ ๓ เรีย กวา สีล ัพ พตปรามาส . คํ า นี ้ต ามตัว หนัง สือ แปลวา
ลูบ คลํา ศีลและวัต รปฏิ บั ติ ให เศราหมองไป . สิ่งที่เรียกวาศีลหรือวัต รปฏิบั ตินั้ น
คือระเบียบปฏิบัติที่ดีงาม เพื่อ ทําใหคนเราดีขึ้น ทั้งฝายโลกและฝายธรรม; ทีนี้
เขาเขาใจผิดตอสิ่งเหลานั้น เอาไปใชผิดๆ ไมมีเหตุผล หรืออยูนอกเหนือ อํานาจ
ของเหตุไ ปเสีย เลย; เชน พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆที่แ ทจ ริง เปน อยา งไร
เขาเขา ใจไมถูก ก็ไ ปเอานั ่น เอานี ่ม าเปน พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ ; จน
เป นพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ชนิ ดที่ เซ นด วยข าวปลาอาหารอย างนี้ ไปก็ มี ;
เปน วัต ถุศ ัก ดิ ์ส ิท ธิ ์แ ขวนคอไดอ ยา งนี ้ก ็ม ี ; ลว นแตจ ับ ไมถ ูก ตัว จริง ไมถ ูก สิ ่ง
ที่จะดั บทุ กขไดจริง ; แตเอาชื่อมายึดถือ นี้เรียกวาลูบคลํา ศีลและวัตรเหลานั้น
ที่เคยบริสุทธิ์สะอาดใชประโยชนไดนั้น ใหกลายเปนเศราหมอง หรือใชประโยชน
ไมไดไป .อาการอยางนี้มีม ากเหลือ ที่จะจาระไน ; ดูเอาเองตามบานตามเรือ น
ทั่ วไป ดู การกระทํ าทุ กอย างที่ ถื อเคล็ ด ถื อลาง ถื อโชค ถื อชะตา ถื ออะไรต างๆ
เหลา นี ้ไ มม ีค วามมั ่น ใจตัว เอง ไมเชื ่อ ตัว เอง ไมเชื ่อ เหตุผ ล ไมอ ยู ใ นวิส ัย ของ
เหตุผล ; อาการอยางนี้ ควรจะหมดไปตั้ งแต สมั ยเจาพระยาธรรมศั กดิ์มนตรี เป น
เสนาบดี เพราะทานไดพูดถึงเรื่องนั้นมาก แกนักเรียน ทําไมไมเห็นหมดไปสักที.
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สามอยา งนี ้เ รีย กวา สัง โยชนส ามอยา งชุด แรก ที ่ใ ครละไดแ ลว
ก็เ ปน พระโสดาบัน ทา นลองคิด วา เปน สิ ่ง สูง ต่ํ า ตื ้น ลึก มากนอ ยเพีย งไร;
ละจากสักกายทิ ฏฐิเสียให ได ละวิกิจิจฉาเสียให ได ละสีลัพพตปรามาสเสี ยใหได
ละได ๓ อยา งนี ้เทา นั ้น ก็เปน พระโสดาบัน พระโสดาบัน นั ้น เปฆ ราวาสก็มี
เปน บรรพชิต ก็ม ี ผู ห ญิง ก็ไ ด ผู ช ายก็ไ ด ครองเรือ นก็ไ ด เปน คนโสดก็ไ ด
ดั ง ที ่ ป รากฏอยู  ใ นครั้ ง พุ ท ธกาล ถ า ละสามอย า งนี ้ ไ ด และยั ง แถมละอื ่ น ๆ
ได อี ก สั ก อัตราหนึ่งหรือขนาดหนึ่งอีกดวย ก็เปนพระสกาคามี ซึ่งสูงขึ้นไป.
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สัง โยชนถ ัด ไปขอ ที ่ ๔ เรีย กวา กามราคะ อัน นี ้ห มายถึง ความ
ยิ น ดี อาลัยอาวรณในกาม ซึ่งเปนเยื่อใยเหนียวหนืด .
สังโยชนขอที่ ๕ เรียกวา ปฏิ ฆะ หมายถึงความหงุดหงิดด วยอํ านาจ
ของความโกรธ แตไ มใ ชเ ดือ ดพลา น ; ทั ้ง สองอยา งนี ้พ ระโสดาบัน ก็ล ะไมไ ด
พระสกิทาคามีก็ละไมได เพราะเปนกิเลสชั้นละเอียด ; สวนกามระคะ หรือความ
โกรธอยางหยาบๆนั้น ทา นละได ; สว นที่ล ะเอีย ดเรน ลับ ทั้ง สองอยา งนี้ท านยัง
ละไมได ; ถา จะละไดจ ะเปน พระอนาคามี คือ อริย บุค คลขั้น ที่ ๓ ที ่นี้ก็เหลือ
สังโยชนอยูอีก ๕ ที่ผูที่เปนพระอรหันตจะตองละ คือ
สังโยขนที่ ๖ เรีย กวา รูป ราคะ คือ ยิน ดีกํา หนัด ในความสุข ที ่เกิด
จากสิ่งที่มีรูป หรือเปนรูปบริสุทธิ์ ไมเกี่ยวกับกาม.
สัง โยชนข อ ที ่ ๗ เรีย กวา อรูป ราคะ คือ กํ า หนัด ยิน ดีใ นความสุข
ที ่เ กิด จากสิ ่ง ที ่ไ มม ีรูป และไมเ กี่ย วกับ กามเหมือ นกัน เหมือ นอยา งที่เ คยยก
ตัวอยางเปรียบเทียบใหเขาใจไดงายวา คนแกสักคนหนึ่งไมยุงดวยกามคุณ แลว
แตไปหลงใหลในตนบอน ตนโกศล เครื่องลายคราม แจกัน หรืออะไรทํานองนั้น
เปน วัต ถุบ ริส ุท ธิ ์อ ยา งนี ้ จนลืม คนอื ่น ลืม ลูก ลืม เมีย ฯลฯ ก็ม ีไ ด; อรูป ราคะ
ก็ไ ปหลงใหลในนามธรรม เชน เกีย รติย ศ ชื่อ เสีย ง หรือ อะไรทํา นองนั้น หรือ
มุงแตวิชาความรูการคนควา จนลืมลูกลืมเมีย ฯลฯ ก็มีได เปนตัวอยางชั้นต่ําๆ ;
แตโดยที่แทน้ัน ทานหมายถึงบุคคลที่บรรลุรูปฌาน และอรูปฌาน แลวหลงใหล
ในความสุข ที่เกิด จากฌานทั้งสองอยา งนั้น . อยา งนี้พ ระอนาคามีก็ยัง ละไมได;
พระโสดาบัน พระสกิทาคามีก็ยังละไมได ; จะละไดแตพระอรหันต.
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สัง โยชนข อ ที ่ ๘ เรีย กวา มานะ คือ สํ า คัญ วา ตนมีอ ยู  หรือ เปน
อยูอยางไร คือดีกวาเขา เลวกวาเขา หรือเสมอเขา ยุงไปหมด ; อยางนี้เรียกวา
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มานะ. ความรูส ึก อยา งนี ้ค วรจะละเสีย ; ถา ไมล ะแลว จะมีเ รื่อ งทุก ขรอ น
อยู เ สมอไป.
สังโยชนขอ ที่ ๙ เรีย กวา อุท ธัจ จะ หมายถึง ความฟุ ง ขึ้น แหง จิต
ขอนี้ ถาพู ดอยางงายๆ ใหเขาใจได ทันที ก็คือ excitement ตางๆ คือความรูสึกทึ่ ง
รูสึก สนใจ ขึ้น มาทีเดีย ว เมื่อ ไดเห็น รูป ฟงเสีย ง ดมกลิ่น ลิ้น รส นั่น นี่; แมวา
ไมตองการอะไร ไมตองการกามคุณ ไมตองการอะไรหมด แตก็อดสนใจหรือทึ่ง
ไมไ ด เพราะไปสนใจวา นี่มัน จะเปน อัน ตรายแกเ ราไหม นา กลัว ไหม วิ่ง หนี
ไดไ หม นี ่ก็คือ ทึ ่ง หรือ สนใจ; หรือ บางทีก็ส นใจวา มัน อาจจะใชเปน ประโยชน
อะไรไดบางกระมัง ; แมอ ยางนี้ก็ยังทึ่งหรือ สนใจ ; เพราะมีมูล มาจากความที่
ยังสงสัย ของใจอะไรอยูนั้นเอง; และมูลเหตุแทจริงก็คือยังมีความเห็นแกตัวตน
อยูบางสวน แมวาจะนอยเต็มที.
สัง โยชนข อ ที ่ ๑๐ อัน ที ่เ ปน ขอ สุด ทา ยจริง ๆ ก็ค ือ อวิช ชา ไดแ ก
สภาวะที่ ป ราศจากความรู อั น เป น เหตุ ให ไม รูว าอะไรเป น ทุ ก ข แ ท จ ริง ; อะไรเป น
มูล เหตุใหเกิด ทุกขที่แทจริง ; อะไรเปน สภาพที่เรียกวา ไมมีทุกขแ ทจ ริง ; และ
อะไรที ่จ ะเปน หนทางใหถ ึง ความดับ ทุก ขแ ทจ ริง นั ้น เมื ่อ ละสัง โยชนต อนทา ย
๕ อยางไดอีก ก็เปนพระอรหันต.
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สังโยชนสิบอยางนี้ก็เรียกวากิเลสเหมือนกัน เรียกโดยชื่อเดียวกันวา
กิเลสเหมือ นกัน ; แตเนื่อ งจากเปน ชั้น ละเอีย ดกวา จึง เรีย กวา สัง โยชน โดย
ความหมายวา ผูก เย็บ จิต ใจสัต วไ วอ ยา งยิ ่ง และโดยไมรูส ึก ตัว . ชื ่อ เหลา นี้
เปน ชื่อ ในธรรมะชั้น สูง แตแ ลว จะนํ า มาสอนเด็ก ไดอ ยา งไร ; ที ่จ ริง มัน ก็งา ย
นิด เดีย ว ถา หากผู ใ หญนั ้น เขา ใจเสีย แลว วา ความหมายนั ้น หมายถึง อะไร ;
ลองพิจารณาดูตอไป.
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สัก กายทิฏ ฐิ ก็ค ือ เรื่อ งเห็น แกต ัว ; เด็ก ก็ต อ งเขา ใจได สอนเด็ก
ไมใ หเห็น แกต ัว นั้น แหละ คือ สอนใหล ะสัก กายทิฏ ฐิ. การสอนใหล ะวิจิก ิจ ฉา
ก็ค ือ สอนใหเ ปน คนมีอ ุด มคติ มีร ะเบีย บปฏิบ ัต ิอ ัน ตายตัว แนน อน ไมล ัง เล
ไมถ อยหนา ถอยหลัง ; เปน คนแนใ จในหลัก การ, ในชีว ิต , ในสิ ่ง ที ่ต อ งทํ า
ลงไป ; อยา งนี้เรีย กวา ละวิจิกิจ ฉาเสีย ได สํา หรับ สีล ัพ พตปรามาส ก็เหมือ น
ที่กระทรวงศึกษาธิการเคยตั้งหนาตั้งตาจะกําจัดกันมาครั้งหนึ่งแลว แตยังไมสําเร็จ ;
ไดแ กค วามไมอ ยู ใ นอํ า นาจของเหตุผ ล ; นี ้ค ือ สีล ัพ พตปรามาส. ถา รู จ ัก
ความหมายของสังโยชนตางๆเหลานี้แลว อาจจะดัดแปลงมาใชแกไขเด็กไดโดย
ไมย าก ; และเมื่อ แกไขไดมัน ก็เปน การแกไ ขสว นที ่ลึก ที ่สุด ของจิต ใจ ที่จ ะทํ า
ใหแกไขความเสื่อมทางศีลธรรมไดจริงๆ จึงเปนสิ่งที่ควรสนใจ.
ในรายงานการประชุม การอภิป รายอะไรคราวหนึ ่ง ที่ม ีเ รื่อ งราว
ของหมอมเจาศุภสวัสดิ์ฯ ซึ่งทรงแนะนําใหนําหลักสังโยชน ๑๐ เหลานี้มาใชเปนหลัก
สําหรับอบรมนักเรียนนั้น ขออยาไดถือวาเป นสิ่งไรเหตุผลเลย ซึ่งอาตมาก็กําลัง
พูด อยู อ ยา งเดีย วกัน นี ้ที ่นี ่ ; แมคํ า อธิบ ายจะไมเ หมือ นกัน บา ง ก็เ พราะวา
เล็ ง กั น ไปคนละแง.
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สํ า หรับ การละเพื ่อ เปน อนาคามี คือ ละกามราคะ และปฏิฆ ะนั ้น
เราก็เห็นชัดอยูแลววา เด็ก ๆ เหลานี้ ก็ยังมีทางที่กําหนัดในทางกามารมณเกินกวา
ที่ควรจะเปน; และมีปฏิฆะทําใหวุนวาย ในกรณี ที่ไมจําเปนตองมี ก็ยังมีอยูมาก ;
เราปรับปรุงวิธีปฏิบัติใหพอเหมาะที่เด็กจะปฏิบัติได โดยแนวเดียวกัน หรือทํานอง
เดีย วกัน แมวาจะคนละระดับ . สวนรูป ราคะ อรูป ราคะก็มีค วามหมายสํา หรับ
เด็ก อยางเชน วา อยาไปมัวเมาในรูป หรือ ในวัต ถุอ ะไรมากเกิน ไป เชน มัวเมา
ในตุ ก ตาเปน ตน มากเกิน ไป มัน ก็เ ปน เรื่อ งรูป ราคะ ; หรือ มัว เมาในเกีย รติ
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ในรางวัล ในความสรรเสริญ เยินยอ จนเขาเปาหัวเปาหูใหชกใหตอยกันอยางไร
ก็ ไ ด นั ้ น เป น เรื ่ อ งมั ว เมาในอรู ป ราคะ ส ว นมานะการถื อ ตั ว นั ้ น ก็ ใ ห รู จ ั ก
ถื อ พอเหมาะพอสม แล ว ก็ ล ะส ว นที ่ ค วรจะละออกไป ; ส ว นการละอุ ท ธั จ จะ
ก็คืออยา excite อะไรมาก หรือ งายเกินไป. สวนการละอวิชชานั้น ใหรีบ เรียน
สิ่งที่ค วรจะตอ งเรีย น ตอ งรูใหม ากขึ้น โดยเร็ว ; เมื ่อ ทําไดดังนี ้ ก็เปน อัน วา เรา
ไดใชหลักการของการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน เขาประยุกตกับการอบรม
เด็ก ๆ ของเราได โดยวิธีอ ยา งนี้. เรื่อ งมัน มีอ ยูอ ยา งเดีย วก็แ ตวา ครูบ าอาจารย
เขาใจความหมายของสิ่งเหลา นี ้ม ากพอหรือ เปลา. ถายังไมเพีย งพอ จนตัวเอง
ก็ วิ่ งหนี ไม สู หน า ไม ยอมศึ กษาถ อยคํ าเหล านี้ แม แต คํ าเดี ยวแล ว จะใช ห ลั กการ
ของพระพุ ท ธศาสนา ในการอบรมจริ ย ธรรมของเด็ ก ๆ ได อ ย า งไร ;
มั น จึ ง มื ด มนและไมมีทาง.
ถาเราจะให เด็ กๆ เขาใจเรื่องนิพ พาน ก็อาจจะทํ าไดงาย อยางนี้ คื อ
จับ เด็ก มาแลว บอกวา ใหหัว เราะตลอดเวลาจะเอาไหม ; สั่น หัว ไมเ อา. ถา
อยา งนั ้น ใหรอ งไหต ลอดเวลา เอาไหม ; ก็ยิ่ง ไมเ อา เพราะฉะนั ้น อยู วา งๆ
ไม ต องหั วเราะไม ต องรองไห นั้ นดี กวาใชไหม ; เด็ กก็พอจะคิ ดไดวา ถาอยาต อง
หัวเราะ ตองรองไห นี้ดูมันยังนาสนุกกวา ; ดังนั้นความหมายของคําวา นิพพาน
นี้ ก็คือวางอยูตรงกลาง ไมขึ้นไมลง ; ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนจิตที่วางจากความ
รูส ึก คิด นึก วา “ตัว กู” วา “ของกู” นั ้น เอง. สอนไปทํ า นองนี ้ เราจะไดเ ด็ก
ที่ เ ป น สุภ าพบุรุษ อยางแทจ ริง รูจัก ดํารงตนใหอ ยูในสภาพปรกติ. ขอวิงวอนวา
โปรดอยาไดคิดวามีธรรมขอไหน ที่อ ยูสูงเหลือ วิสัยที่จะนํามาอธิบายแกเด็กได ;
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อ งของกิเลสนี้ ครูบาอาจารยทั้งหลายจะตอ งเอามาศึก ษา
ใหเขาใจแตกฉานทั่วถึงกันหมด เพราะมัน ตั้งอยูในฐานะเปน อุป สรรค เปนศัต รู
เปนความรวนเร และเปนความพังทลายของจริยธรรมจริง ๆ.
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เวลาไดหมดเสียกอนแตที่อาตมาจะไดบรรยายใหหมดตามที่ไดตั้งใจไวใน
เรื่องกิเลส จึงขอยกไวตอในวันหลัง. สรุปความวา ขอใหสนใจในเรื่องที่เรียกวา
กิเลส หรือสิ่งที่เรียกวากิเลสนี้ ใหเปนพิเศษกวาเรื่องใดๆ หมด ในบรรดาสิ่ง ที่
เปน อัน ตรายอยา งยิ่ง แลว ไมม ีอ ะไรจะเปน อัน ตรายยิ่ง ไปกวา กิเ ลส ;
เพราะฉะนั้นขอใหสนใจเรื่องที่เปนอุปสรรคศัตรู หรือความพังทลายของจริยธรรมนี้ให
มากเปนพิเศษ สมกับที่เราจะตองใชเวลาสัก ๒ วันเกี่ยวกับเรื่องนี้.

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลง ดวยความจําเปนแกเวลาเพียงเทานี้

-----------------
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๔
เรื่อง

มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม
๑๔ มกราคม ๒๕๐๕
------------------ทานที่ยังคงปฏิญญาตัวเองวาเปนครูทั้งหลาย.
วัน นี ้เปน วัน อาทิต ย ; อาตมาอยากจะขอใหท า นทั ้ง หลายสนใจใน
ความหมายของวันอาทิ ตยที่ เกี่ยวกับจริยธรรม; จึงอยากจะเริ่มดวยการขอรองให
ท านครู บาอาจารย ทั้ งหลายนึ กถึ งข อ ที่ ว า ชาวคริ สเตี ยนถื อว า การทํ างานในวั น
อาทิตยนั้น เป นบาป ; การเป นบาปก็ตองตกนรก ; ถามีการทํางานในวันอาทิ ตย
ก็ห มายความวา เปน บาป. ที ่นี ้ ลองคิด ดูถึง พวกเรา : เราก็ม ีวัน พระ ซึ่ง มี
ความหมายตรงกั บ คํ า ว า holiday ; เลขานุ ก ารชุ ม นุ ม จั ด ให เราต อ งมาฟ ง การ
บรรยาย ซึ่ งเป น การทํ างานวัน อาทิ ต ย นี่ ใครจะรับ ผิ ด ชอบ ถ ามี ค นต อ งตกนรก
ขึ้น มาบา ง ; เพราะถา หากวา การฟง นี้รูส ึก วา เปน การทํา งานคือ ตอ งทนทํ า งาน
วันนี้ ก็ เป นการทํ างานสํ าหรับคนนั้ น ก็ เลยเป นการทํ างานวันอาทิ ตย ; แต ถ าการ
ฟงนี้ ไมใชรูสึกวาเปนการทํางาน หรือทนทํางาน ก็เลยไมเปนบาป รอดตัวไปได ;
เพราะฉะนั้นอาตมาเห็นวา วันนี้เราอยาทํางานกันเลย อยาทําอะไรชนิดที่เปนการ
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ทํ างาน หรือที่ เรียกกั นว า work กั นเลย มาเป ดโรงมหรสพกั นดี กว า และก็ จะเรียก
โรงมหรสพของเราวา spiritual theatre คือ โรงมหรสพทางวิญ ญาณ สํ า หรับ
มนุษ ยส มัย ปรมาณู หรือ วา เปน โรงมหรสพเพื ่อ จริย ธรรม ก็สุด แทแ ตจ ะเรีย ก.
แตวามนุษยสมัยปรมาณู นี้ มีอะไรรุนแรงกวามนุษยยุคที่แลวมา และ
ยุค ปรมาณูก ็เกิด ขึ ้น เพีย งไมกี ่ป  ฉะนั ้น เราจะตอ งปรับ ปรุง สิ ่ง ที ่เ รีย กวา มหรสพ
ของเรา ให เหมาะสมกั บ มนุ ษ ย ในยุ คที่ ก าวหน าพรวดพราดเป น ยุ ค ปรมาณู นี้ ด วย
และถาทานครูบาอาจารยทั้งหลายสนใจใหดี ถึงเรื่องโรงมหรสพทางวิญ ญาณนี้
ก็จะแกปญหา หรือขอสงสัยที่อาตมาไดรับมากที่สุดปญหาหนึ่ง คือปญหาที่วาจะทํา
ใหเด็ก ๆ สนุก สนานตอ การศึก ษาและปฏิบัติธ รรมะไดอ ยางไร อาตมายืน ยัน วา
เราจําเปนที่จะตองมีมหรสพในทางวิญญาณ ฉะนั้น การบรรยายในวันนี้ ซึ่งเปน
วันอาทิต ย อาตมาจึงขอเปลี่ย นเรื่อ ง ; แทนที่จะบรรยายติด ตอมาตามแนวเดิม
วันนี้ขอเปนพิเศษ ใหเปนเรื่องมหรสพทางวิญญาณดังที่กลาวแลว.
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คํ า วา มหรสพทางวิญ ญาณนี ้ เราหมายความกัน ถึง การทํ า ใหไ ดร ับ
ความเพลิด เพลินในทางธรรมะจะเปน สถานที่ไหน โดยวิธีใด ก็เรีย กวาเปน การ
บัน เทิง ในทางธรรม เปน มหรสพในทางวิญ ญาณไดทั ้งนั ้น . แตถ าเราพิจ ารณาดู
จะเห็น ไดวา มัน ยัง มีผ ลมากไปกวา นั ้น อีก คือ ไมใ ชเ พีย งบัน เทิง เฉยๆ แตม ัน
เปน ไปเพื ่อ ความกา วหนา ในทางจิต ใจ ใหส ูง ขึ ้น ไปตามทางธรรม เพื ่อ ประโยชน
แกจริย ธรรม; ฉะนั้นขอใหค รูบ าอาจารยชวยกัน ระวังใหดีสําหรับ คําวา holiday
ถา เปน วัน อาทิต ยสํ า หรับ ไปที ่โ รงหนัง หรือ ไปยิง นกตกปลา อยา งนี ้จ ะถูก กับ
ความหมายของคํ า วา holiday หรือ ไม? สํ า หรับ คํ า วา holiday นั ้น ถา อยาก
จะทราบวามีความหมายอยางไรละก็ ลองเปลี่ยนตัว ไอ ที่ แอล ใหเปน วาย แลว
ใสไ ฮเฟนตรงนั้น แลว อา นเปน holy-day; holy แปลวา อะไร ทา นก็ท ราบดี
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อยูแล ว ไม ต อ งบอก. คํ าวา holy มั นจะมี น้ํ าหนั ก มาก น อ ย สูง ต่ํ า อยางไร
ท านครูบาอาจารย ทั้ งหลาย คงทราบดี พรอมกั นนั้ นก็ ทราบได ทั นที วา holy-day
ตรงกับ คํา วา วัน พระของพวกพุท ธบริษ ัท เรา. คํา วา holy หมายถึงสิ่ง ประเสริฐ
สูงสุดเชนเดียวกับคําวาวันพระ คําวา “พระ” ของเราก็หมายถึงสิ่งประเสริฐสูงสุด
เพราะฉะนั้นวันเชนวันอาทิตยซึ่งเปนวัน holiday นี้จะตองจัดจะตองทํากันอยางไร
จะเห็น ไดทัน ทีวา ไมค วรจะทํา ใหเปน วัน ยิง นก ตกปลา หรือ วัน ไปเขา โรงหนัง
อย างนั้ น เป น ต น ฉะนั้ น เราช วยกั น ทุ กอย างทุ กทาง ให วั น พระของเราเป น วั น พระ
จริง ๆ ซึ่ง จะยึด เอาวัน อาทิต ย หรือ จะเอาวัน สิบ หา ค่ํา ก็สุด แท แตวา ทุก คน
จะตองมีวันพระ แลวแตจะสะดวกในวันไหน ในรอบเจ็ดวันจะตองมีวันพระ และ
โดยเฉพาะอยา งยิ ่ง ก็ค ือ วัน สิบ หา ค่ํ า ครั้ง หนึ ่ง นี ่เ ปน วัน พระเต็ม ตัว . เดี ๋ย วนี้
ลองมองยอ นมาดูจ ิต ใจของเรา ครูบ าอาจารยนี ่ว า ที ่ต อ งถูก เกณฑม าในวัน
อาทิตย หรือสมัครมาดวยความเต็มใจของตนเองก็ดีนี้ เรากําลังมาทนทํางานอยูที่นี่
หรือ เรากํ า ลัง บัน เทิง เริง รื่น ในทางธรรมะอยู ที ่นี ่. นี ่อ าตมาเห็น วา เรื่อ งนี ้ไ มใ ช
เรื่องเล็กนอย จึงขอนํามากลาว และขอรองใหสนใจที่จะเขาใจ.
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อาตมาอยากจะกล าวถึ งกั บว า ถ าเรามี สติ ป ญ ญาเพี ยงพอที่ จ ะสราง
มหรสพในทางวิญ ญาณขึ้น ไดแล ว ความรวนเรและความเสื่อ มเสียทางจริยธรรม
ของเรา จะกลับ รา ยกลายดีไ ปหมดเลย อาการที่พ ึง ปรารถนา ที่เ ปน ความ
เสื่อมทรามทางจริยธรรมในสังคมนั้น จะหายไปหมด ถาเราสามารถสราง spritual
theatre นี ้ขึ้น ได. ขอใหส นใจสัง เกตศึก ษาใหเปน พิเศษ อยา เห็น เปน เรื่อ งครึ.
ปูยาตายายของเราทานฉลาดมาก ที่ทานมีโรงมหรสพทางวิญญาณของทานไดจริงๆ
และก็สม่ําเสมอดีดวย คือถึงวันพระก็ไปวัด มีอะไรๆ ที่วัดจนตลอดวันตลอดคืน ;
วัน หนึ่ง คืน หนึ่ง นี้ เต็ม ไปดว ยความบัน เทิงในทางธรรมะ ทา นพอใจไดเทา กับ
ที่ลูกหลานสมัยนี้จะไปโรงหนัง. ถาเราวัดความพอใจได ความพอใจนั้นจะเทากัน.
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ทีนี ้ ผลพลอยไดอ ยา งอื ่น นั ้น มีอ ยูวา ที ่ไ หนจูง วิญ ญาณไปในทางต่ํ า ที ่ไ หน
จู ง วิญ ญาณไปในทางสูง ที่ไหนหมดเปลืองมาก ที่ไหนหมดเปลือ งนอ ย ดังนี้;
ฉะนั ้น ถา เราทุก คนสามารถหาความบัน เทิง ในทางธรรมะไดอ ยา งนี้แ ลว มัน จะ
ประหยัด แมก ระทั่งในทางเศรษฐกิจ เปน อยา งยิ่ง และไดรับ ความบัน เทิง ในทาง
ธรรมะ มีจิต ใจอิ่ม เอิบ อยูดว ยธรรมะ มีรา งกายสดชื่น ใจแจม ใส เพราะเหตุที่
จิ ต ใจบั น เทิ ง อยู ในทางธรรมะ; เพราะฉะนั้ น ที่ ไหนให ผ ลอย า งนี้ ที่ นั่ น เป น
โรงมหรสพในทางวิญ ญาณไปหมด; ทีนี ้ค นหนุ ม สาวจะมีว ิถ ีท างทํ า ไดอ ยา งไร
ก็นาจะตองคิดดู.
ถาเราจะมองใหสูงขึ้นไปถึงพวกโยคี มุนี ฤาษีอะไรเหลานี้ การบันเทิง
ในทางธรรมะของทานเหลานั้น ก็คือ ความสุขที่เกิดจากสมาธิ ซึ่งมีรสเยือ กเย็น
แสนที่จะเย็น ชื่นใจแสนที่จะชื่น ใจ ฉะนั้นทานจึงอยูไดดวยความรื่น เริง บันเทิง
อยางบทกลอนที่คนสมัยนี้อาจจะไมเขาใจก็ได มีอยูวา ;
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“เขาฌานนานนับเดือน ไมเขยื้อนกายา
จําศีลกินวาตา เปนผาสุกทุกคืนวัน” ดังนี้.

กินวาตาหมายถึง กินลม; ขอใหทานเขาใจวากินวาตาก็คือกินลมเปน
อาหาร แตก็ยัง เปน ผาสุก ทุก คืน วัน . นี้เรีย กวา เปน “มหรสพในทางวิญ ญาณ”
ของทานเหลานั้นอยางเต็มที่ มี เสน หดึงดูดคนเหลานั้ นติดแนน เหมื อนกับเสน ห
ในโรงหนังดึงดูดคนบางคนสมัยนี้ ที่ตอ งไปทุกโปรแกรมอยางนี้เปนตน. นี้ก็เปน
เครื่องพิสูจนวา ความบันเทิงใจนั้นไมจําเปนจะตองมีรูปราง หรือที่มา เหมือนกัน
ไปหมด มัน จะมาจากอะไรก็ได, เราจะตองรูจัก วิธีที่จะทํา ใหมัน เปน สิ่งที่แ ทจ ริง
มีประโยชน และไมยุงยาก ไมลําบาก. ถาหากวาเราสามารถจะจัดความบันเทิง
ในรูป นี้ใ หแ กเ ด็ก ๆ ได หรือ แกค นหนุม คนสาวได เขาก็พ อใจในทางธรรมะ
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ยิ ่ง ขึ ้น กวา ที ่กํ า ลัง เปน อยู เ ดี ๋ย วนี ้ เพราะฉะนั ้น จึง ขอรอ งใหส นใจ. เราอาจจะ
ดัด แปลงศิล ปกรรม วรรณกรรม อะไรตา งๆ เหลา นี ้ใ หเปน รูป อื ่น ซึ ่ง ใหค วาม
บัน เทิง ในทางธรรมะดว ยก็ได. เราอาจจะฉายภาพยนต ฉาย silde ซึ่งใหวิช า
ความรู ใ นทางธรรม และบัน เทิง ธรรมะพรอ มกัน ไปในตัว ก็ไ ด ถา ทา นผู เ ปน
ประธานของชุ มนุ มอบรมนี้ เห็ นด วย เราจะฉาย slide ชนิ ดนั้ นกั นสั กวันหนึ่ งก็ ได
อาตมามีพรอม ; และเปนการ copy มาจากสมุดขอยโบราณ ของปูยาตายาย;
เราจะเห็นไดวาปูยาตายายมีความฉลาดในเรื่องนี้อยางไร หรือวาเราจะไดเห็นทัศนศึก ษาของปู ย า ตายาย วา วิเศษหรือ ดอ ยกวา ของเราสัก กี ่ม ากนอ ย ที ่ส ามารถ
บรรยายธรรมะตั้งแตตน คือแตแรกที่วาคนเราเกิดมาดวยอะไร อยางไร เกิดกิเลส
อยางไร เกิดความหลงอยางไร เกิดความฉลาดอยางไร และบําเพ็ญธรรม บรรลุ
ฌาณไปตามลําดับ กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานอยางไร อยางนี้ ทานสามารถ
แสดงไดดวยภาพ ซึ่งถาดูในแงของศิลปะ มันก็เปนศิลปะอยางยิ่ง เพราะใหความ
บัน เทิง ตามแบบศิล ปะได แมดูใ นทางธรรมะ ก็เปน ธรรมะที่ส มบูรณอ ยา งยิ่ง ;
จะดูเพื่อความเพลิดเพลินก็เปนความเพลิดเพลินได. นี่แหละเรายังมีอีกหลายอยาง
ที่ค วรจะดัด แปลง แมที่สุด แตเ พลงและดนตรี; เพลงชนิด ๘๐ % ที่ก ลา วถึง
ในวันก อนนั้ น เราสามารถจะกั นออกไปเสี ยได ด วยบทเพลงที่ เป นศิ ลปะบริสุ ทธิ์
เปน ธรรมะบริส ุท ธิ์ก ็ไ ด; ทางตาก็ไ ด ทางหูก ็ไ ด ทางอื ่น ก็ไ ด; รวมกัน แลว
ก็เปนมหรสพในทางวิญญาณ ฉะนั้นอาตมาจึงขอชักชวนทานครูบาอาจารยทั้งหลาย
ในวัน นี ้ ใหส นใจในเรื่อ งนี ้; และวัน นี ้ก็เ ลยถือ โอกาสทํ า บรรยายของเราที ่นี่
ให กลายเป น spiritual theatre ไปด วยการเล านิ ทาน ซึ่ งหมายความวา อาตมา
จะไมทํา อะไรมากไปกวา การเลา นิท าน สํา หรับ วัน นี้ เพื่อ ความเปน วัน มหรสพ
เพื่อ ความมีจิตวางจากความยึด มั่น ถือ มั่น วาตัวตนกัน ใหได ใหส มกับ ที่วัน นี้เปน
วัน “พระ” เปนวัน holiday. หรือเปนอะไรทํานองนั้น.
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ทา นทั ้ง หลายควรจะทราบวา ในวัน week-day คือ วัน ที ่ไ มใ ชว ัน
อาทิต ยนี ้เ ราจะตอ งทํ า งาน วัน อยา งนั ้น มัน เปน โอกาสของซาตาน หรือ กิเ ลส
หรือ ธรรมชาติฝ า ยต่ํ า จะครอบงํ า เราไดง า ยที ่ส ุด . เมื ่อ เราทํ า งานที ่บ า นก็ดี
ที่ออฟฟศก็ดี ที่ไหนก็ดี ซึ่งเราจะตองติดตอกับคนมาก และคนแตละคนนั้นไมใช
เขาจะเป นมิ ตรกั บเราเสมอไป มั นจึ งมี อะไรที่ ทํ าให เรากลุ มอกกลุ มใจ เกิ ดความ
เปน ตัว ของตนขึ้น มา โดยไมจํา เปน ที่จ ะตอ งเกิด อยางนี้ก็ยังมี ; และตลอดวัน
เหล านั้ น เราวาวุน ไปหมด เต็ ม ไปด วยวิตกกั งวลอย างที่ เรียกสั้ นๆ ว า “กลางคื น
อัด ควัน ; กลางวัน เป น ไฟ.” กลางคื น อั ด ควันกลางวัน เป น ไฟ วลี นี้ ไม ใชอ าตมา
วา เอาเองแตเปน พระพุท ธภาษิต ในสูต รๆ หนึ ่ง ซึ ่ง พระพุท ธเจา ทา นตรัส เปน
ปริศ นาที ่ต อ งคิด นึก วา “จอมปลวกจอมหนึ ่ง กลางคืน อัด ควัน กลางวัน เปน ไฟ”
ดัง นี ้ แลว ก็วา เรื่อ ยไปตลอดเรื่อ งของทา น ; แตอ าตมาเอามาเฉพาะวลีที ่ว า
“กลางคืนอัดควัน กลางวันเปนไฟ”.
จอมปลวกนี ้ ก็ค ือ รา งกายนี ้ ; กลางคืน อัด ควัน หมายความวา มี
การงานมาก มีธุระผูก พัน ที่จ ะตอ งรับ ผิด ชอบก็ม าก หรือ สมัค รใจที่จ ะไปกัง วล
เองดว ยนิสัย เคยชิน นั้น ก็ม าก ฉะนั ้น กลางคืน จึง อัด ควัน คือ คิด ครุน ไปหมด ;
ถาอายุม ากหนอยก็ถึงกับนอนหลับยาก หรือนอนหลับ ไมไดเลยก็มี. นี่กลางคืน
อัดควันหมายความอยางนี้. มันลุกไปทําอะไรที่ไหนไมได ก็ตองทนนอนกายหนาผาก
วิตกกังวลครุนคิดเกินกวาเหตุไป ตามภาษาของคนที่ยึดมั่นถือมั่น พอถึงกลางวัน
เปน ไฟ ก็ห มายความวา ออกจากบา นเปน ฟน เปน ไฟ ไปทีเดีย ว ทํา การทํางาน
อยา งนั ้น อยา งนี ้ ที ่นั ่น ที ่นี่ เปน ไฟไปกวา จะค่ํ า อีก ลัก ษณะที ่ก ลางคืน อัด ควัน
กลางวัน เปน ไฟนี้มันมี แกเราทุกคน จริงหรือ ไมของใหลองสนใจ ; มันมีแววตา
แหง นรก หรือ มีน รกสอ อยู ใ นแววตาใชห รือ ไม ก็ล องพิจ ารณาดูล ัก ษณะที ่ว า
กลางคืน อัด ควัน กลางวัน เปน ไฟ; ฉะนั ้น ถา เราจะตอ งเปน อยา งนี ้ต ลอดทั ้ง
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สัป ดาหไ มม ีวัน ที ่ห ยุด เลย มัน จะเปน อยา งไรบา ง. การที ่ว า ๗ วัน หยุด เสีย สัก
วัน หนึ ่ง นั ้น มัน เปน สวัส ดิม งคลแกค นนั ้น เอง ฉะนั้น ถา ใครขืน ไปลบลา งมัน
คือไปทํางานอยางเดียวกันในวันนั้นเสียอีก ปรับใหเปนบาปและตกนรก อยางนี้
ก็ดีแลว. ทานทั้งหลายก็คงจะเห็นดวยวาคํากลาวนั้นถูกตอง ในการที่วา บุคคล
นั้น เปน คนที ่ไ มม ีวัน พระเสีย เลย. ชา งกระไรเขาเปน คนที ่ไ มม ีวัน พระเสีย เลย
ทั้ง ๗ วัน เมื่อ ๗ วัน ไมมีวัน พระ ก็เทากับ ทุก สัป ดาหห รือ ตลอดชีวิต เปน คน
ที่ไ มม ีวัน พระเสีย เลย นี ่ป หละเปน เหตุใ หเราระลึก ถึง วัน พระ หรือ วัน holiday
กันบาง แลวมาเลานิทานเลนสนุกๆ กันดีกวา.
นิทานชุดหนึ่ง เปนนิทานของพวกพุทธศาสนานิกายธฺยานะ หรือที่เรา
เรีย กกัน ตามภาษาญี ่ปุ น วา นิก ายเซ็น . พวกนี ้เขาชอบการคิด ชอบการคิด เอง
มากกวา การไปถามคนอื่น ใหบ อกเลา ไปตรงๆ . เขาชอบการคิด ของเขาเอง
เขาจึง บัน ทึก เรื่อ งราวตา งๆ ไวใ นลัก ษณะที ่เปน ปริศ นาทั้ง นั้น . มัน มีห นัง สือ อยู
เลม หนึ่ง บรรจุน ิท านเหลา นี้ไ วตั้ง สองสามรอ ยเรื่อ ง เรื่อ งละนาทีส องนาทีเปน
สวนมาก ซึ่งอาตมาจะเลือกเอามาสัก ๙ เรื่อง ๑๐ เรื่อง เทาที่เวลาอํานวย มาเลา
ใหทานฟง.
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เรื ่อ งที ่ห นึ ่ง ซึ ่ง ไมอ ยากจะเวน เสีย ทั ้ง ที ่เ คยเอย ถึง ในวัน กอ นคือ
เรื ่อ งน้ํ า ชาลน ถว ย ; คือ วา อาจารยแ หง นิก ายเซ็น ชื ่อ น่ํ า อิน เปน ผู ม ีชื ่อ เสีย ง
ทั่ว ประเทศ และโปรเฟสเซอรค นหนึ่ง เปน โปรเฟสเซอรที่มีชื่อ เสีย งทั่วประเทศ
ไปหาอาจารยน่ํา อิน เพื่อ ขอศึก ษาพระพุท ธศาสนาอยา งเซ็น . ในการตอ นรับ
ทา นอาจารยน่ํ า อิน ไดริน น้ํ า ชาลงในถว ย ริน จนลน แลว ลน อีก ; โปรเฟสเซอร
มองดูดวยความฉงน ทนดูไมไดก็พูดโพลงออกไปวา “ทานจะใสมันลงไปไดอยางไร” .
ประโยคนี้มันก็แสดงวา โมโห. ทานอาจารยน่ําอินจึงตอบวา “ถึงทานก็เหมือนกัน
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อาตมาจะใสอะไรลงไปไดอยางไร เพราะวาทานเต็มอยูดวย opinions และ speculations ของทานเอง”; คือวาเต็มไปดวยความคิดความเห็นตามความยึดมั่นถือมั่น
ของทา นเอง และมีว ิธ ีค ิด นึก คํ า นวณตามแบบของทา นเอง. สองอยา งนี ้แ หละ
มันทําใหเขาใจพุทธศาสนาอยาง เซ็น ไมได เรียกวาถวยชามันลน.
ทานครูบาอาจารยทั้งหลาย จะเตือนสติเด็กของเราใหรูสึกนึกคิดเรื่อง
อะไรลน อะไรไมล น ไดอ ยา งไร ขอใหชว ยกัน หาหนทาง. ในครั้ง โบราณใน
อรรถกถาได เคยกระแหนะกระแหนถึ งพวกพราหมณ ที่เป นทิ ศาปาโมกข ต องเอา
เหล็กมาตีเปนเข็มขัด คาดทองไวเนื่องดวยกลัวทองจะแตก เพราะวิชาลน ; นี้จะ
เปน เรื่องที่มีค วามหมายอยางไรก็ลองคิด ดู พวกเราอาจลน หรือ อัด อยูดวยวิช า
ทํา นองนั้น จนใสอ ะไรลงไปอีก ไมไ ด; หรือ ความลน นั้น มัน ออกอาละวาดเอา
บุคคลอื่นอยูบอยๆ บางกระมัง? แตเราคิดดูก็จะเห็นไดวา สวนที่ลนนั้นคงจะเปน
สว นที่ใ ชไมได ; จะจริง หรือ ไมก็ล องคิด . สว นใดที่เปน สว นที ่ล น ก็ค งเปน สว น
ที ่ใ ชไ มไ ด. สว นที ่รา งกายรับ เอาไวไ ดก ็ค งเปน สว นที ่ม ีป ระโยชน ; ฉะนั ้น
จริ ย ธรรมแท ๆ ไม ม ี วั น จะล น . โปรดนึ ก ดู ว า จริ ย ธรรมหรื อ ธรรมะแท ๆ นั ้ น
มีอ าการลน ไดไหม. ถา ลน ไมไดก็ห มายความวา สิ่ง ที่ลน นั้น มัน ก็ไมใชจ ริย ธรรม
ไมใ ชธ รรมะ ; ลน ออกไปเสีย ใหห มดก็ด ีเ หมือ นกัน . หรือ ถา จะพูด อยา งลึก
เปน ธรรมะลึก ก็วา จิต แทๆ ไมม ีว ัน ลน . อา ยที ่ล น นั ้น มัน เปน ของปรุง แตง จิต
ไม ใช ตั วจิ ต แท มั น ล น ได ม ากมาย. แต ถึ งกระนั้ น เราก็ ยั งไม รูว าจิ ตแท คื ออะไร ;
อะไรควรจะเปน จิต แท และอะไรเปน สิ ่ง ที ่ไ มใ ชจ ิต แท คือ เปน เพีย งความคิด
ปรุง แตง ซึ่ง จะลน ไหลไปเรื่อ ย นี ่แ หละรีบ คน หาใหพ บสิ ่ง ที ่เรีย กวา จิต จริง ๆ กัน
เสียสักทีก็ดูเหมือนจะดี.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ในที่สุดทานจะพบตัวธรรมะอยางสูง ที่ควรแกนามที่จะเรียกวาจิตแท
หรือ จิต เดิม แท ซึ ่ง ขอ นั ้น ไดแ ก ภาวะแหง ความวา ง . จิต ที ่ป ระกอบดว ยสภาวะ
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แหง ความวา งจาก “ตัว กู-ของกู” นั ้น แหละคือ จิต แท. ถา วา งแลว มัน จะเอา
อะไรลน ? นี ่เ พราะเนื ่อ งจากไมรูจ ัก วา อะไรเปน อะไร จึง บน กัน แตเ รื่อ งลน
การศึ กษาก็ถู กบ นวาล น และที่ รายกาจที่ สุด ก็ คื อที่ พู ดวาศาสนานี้ เป นสวนที่ ล น
จริยธรรมเปนสวนที่ลน คือสวนที่เกิน คือเกินตองการ ไมตองเอามาใสใจไมตอง
เอามาสนใจ. เขาคิ ดวาเขาไม ต องเกี่ ยวกั บศาสนาหรือธรรมะเลย เขาก็ เกิ ดมาได
พอแมก็มีเงินใหเขาใชใหเขาเลาเรียน เรียนเสร็จแลวก็ทําราชการเปนใหญเปนโตได
โดยไมตองมีความเกี่ยวของกับศาสนาเลย ฉะนั้นเขาเขี่ยศาสนาหรือธรรมะออกไป
ในฐานะเปน สวนลน คือ ไมจําเปน . นี่แ หละเขาจัด สวนลนใหแกศ าสนาอยางนี้.
คนชนิด นี้ก็ตอ งอยูในลัก ษณะมี่ลน เหมือ นโปรเฟสเซอรค นนั้น ที่อ าจารยน่ํา อิน
จะตอ งริน น้ํ า ชาใสห นา หรือ วา ริน น้ํ า ชาใหดู โดยทํ า นองนี ้ทั ้ง นั ้น . เขามีค วาม
เขา ใจผิด ลน ; ความเขา ใจถูก นั้น ยัง ไมเต็ม ; มัน ลน ออกมาใหเห็น เปน รูป ของ
มิ จฉาทิ ฏฐิ เพราะเขาเห็ นวาเขามี อะไรๆ ของเขาเต็มเป ยมแลว ส วนที่ เป นธรรมะ
เปนจริยธรรมนี่เขาไมจุอีกตอไป ขอจงคิด ดูใหดีเถอะวา นี้แหละคือ มูล เหตุที่ทํา
ใหจริยธรรมรวนเร และพังทลาย. ถาเรามีหนาที่ที่จะตองผดุงสวนนี้แลว จะตอง
สนใจเรื่องนี้.
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เรื ่อ งที ่ ๒ เรื่อ ง “เพชรที ่ห าไดจ ากโคลนในถิ ่น สลัม ” อาตมา
ตองขอใชคําอยางนี้ เพราะไมทราบวาจะใชคําอยางไรดี ที่จะใหรวดเร็วและสั้นๆ .
ทานจะรูสึกอยางไรก็ตามใจที่จะตองใชคําอยางนี้, “เพชรที่หาพบจากโคลนในถิ่น
สะลั ม ” เรื่ อ งนี ้ เ ล า ว า อาจารย แ ห ง นิ ก ายเซ็ น ชื ่ อ กู โ ด เป น อาจารย ข อง
พระจั กรพรรดิ แห งประเทศญี่ ปุ นในสมั ยนั้ น ท านอาจารย อ งค นี้ ชอบเที่ ยวไปไหน
คนเดียวโดดๆ อยางนักบวชเรรอนแบบปริพ พาชก ไมคอยไดอยูกับวัดวาอาราม.
ครั้ง หนึ่งทานเดิน ทางไปยังตําบลอีโด เพื ่อ ประโยชนอ ยางใดอยางหนึ่ง ของทา น
ที ่จ ะมีแ กค นอื ่น ทา นไดผ า นตํ า บลๆ หนึ ่ง เย็น วัน นั ้น ฝนก็ต กมาก ทา นจึง
เปย กปอนไปหมด และรองเทา ของทา นที่ใ ช เปน รองเทา ทํา ดว ยฟาง เพราะ
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นัก บวชนิก ายเซ็น ใชรองเทาฟางถัก ทั้งนั้น . เมื่อ ฝนตกตลอดวัน รองเทาก็ขาดยุย
ไปหมด ทา นจึง เหลีย วดูว า จะมีอ ะไรที ่ไ หนจะแกป ญ หาเหลา นี ้ไ ดบ า ง ก็พ บ
กระทอ มนอ ยๆ แหง หนึ่ง ในถิ่น ใกลๆ นั้น เห็น รองเทา ฟางมีแ ขวนอยูดว ย ก็คิด
จะไปซื ้อ สัก คู ห นึ ่ง เอาแหง ๆ มาใสเ ดิน เพื ่อ ทางตอ ไป. หญิง เจา ของบา นนั ้น
เขาถวาย เลยไม ต  อ งซื ้ อ ; และเมื ่ อ เห็ น ว า เป ย กปอน ก็ เ ลยขอนิ ม นต ใ ห
หยุด กอ นเพราะฝนตกจนค่ํา ; ทา นก็เ ลยตอ งพัก อยูที่บ า นนั้น ดว ยคํา ขอรอ ง
ของหญิงเจาของบาน.
หญิ งเจาของบานเรียกเด็ก และญาติๆ มาสนทนาดวยทานอาจารย ;
ทานไดสังเกตเห็นวา สกุลนี้เปนอยูดวยความขนแคนที่สุด ก็เลยขอรองใหบอกเลา
ตรงๆ โดยไมตอ งเกรงใจ วา เรื่อ งมัน เปน อยางไรกัน หญิงเจาของบานก็บ อกวา
“สามีข องดิฉ ัน เปน นัก พนัน แลว ก็ดื ่ม จัด ถา เผอิญ เขาชนะ เขาก็ดื ่ม มัน จน
ไมม ีอ ะไรเหลือ ถา เขาแพ เขาก็ย ืม เงิน คนอื ่น เลน อีก เพิ ่ม หนี ้ส ิน ใหม ากยิ ่ง ขึ ้น .
เขาไมเคยมาบานเลย เปนวันเปนคืน หรือหลายวันหลายคืนก็ยังมี; ดิฉันไมรูวา
จะทําอยางไรดี”.
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ทา นอาจารยกูโดวา ไมต อ งทํ า หรอก ฉัน จะชว ยทํ า แลว ก็วา นี่ฉ ัน
มีเงิน มาบา ง ชวยไปซื้อ เหลา องุน มาใหเหยือ กใหญๆ เหยือ กหนึ่ง แลว ก็อ ะไรๆ
ที่ดีๆ ที ่นา กิน เอามาใหเปน จํา นวนเพีย งพอ เอามาวางที ่นี่แ ลว ก็ก ลับ ไปทํา งาน
ตามเรื่อ งเถอะ ฉัน จะนั่ง อยูที่นี่ต รงหนา ที่บ ูช า. ขอ นี้ห มายความวา บา นนั้น ก็มี
หิ้ง บูช าพระ. เมื่อ ผูช ายคนนั้น กลับ มาบา น เวลาดึก เขาก็เ มา เขาก็พ ูด ตาม
ประสาคนเมา. นี่คํานี้จ ะแปลวาอยางไร ; Hey! wife; ก็ตอ งแปลวา เมีย โวย ,
มาบานแลวโวย, มีอะไรกินบางโวย. ตัวหนังสือเขาเปนอยางนี้ ซึ่งมันก็เหมือนๆ
กับ ในเมือ งไทยเรานี้เ อง. นี่ล องคิด ดูวา คนๆ นี้จ ะเปน อยา งไร ; ฉะนั้น กูโ ด
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ทานอาจารยที่นั่งที่หนาหิ้งพระก็ออกมารับหนา บอกวา ฉันไดมีทุกอยางสําหรับทาน
เผอิญ ฉันมาติดฝนที่นี่ ภรรยาของทานเขาขอรองใหฉันพักคางฝนที่นี่ตลอดคืนนี้
ฉัน ก็ค วรจะมีสว นตอบแทนทา นบา ง ; ฉะนั้น ขอใหทา นบริโ ภคสิ่ง เหลา นี้ต าม
ชอบใจ. ชายคนนนั ้น ดีใ จใหญ; มีทั ้ง เหลา องุน มีทั ้ง ปลา มีทั ้ง อาหารตา งๆ ;
เขาก็ดื ่ม และรับ ประทานจนนอนหลับ ไปไมรูส ึก ตัว อยู ต รงขา งๆ เขา ของทา น
อาจารย กูโ ด ที ่นั่ง สมาธิ ตลอดคืน นั ้น เหมือ นกัน . ทีนี ้พ อตื ่น ขึ้น มาตอนเชา
ชายคนนั้นก็ลืมหมดไมรูวาอะไรเปนอะไร เพราะเมื่อคืนนี้เขาเมาเต็มที่ ; และถาม
วา ทา นเปน ใคร และจะไปขา งไหน ทา นอาจารยก็ต อบวา ออ ! อาตมาคือ
กูโ ด แหง นคร โยโต (Kyoto เกีย วโต) กํา ลัง จะไปธุร ะที ่ตํ า บลอิโ ด; ตาม
เรื่อ งที่ ว า มาแล ว เมื่ อ กี้ นี้ . ถ อ ยคํ า อย า งนี้ มั น ประหลาด ที่ ว า บางครั้งก็ มี อิ ท ธิ พ ล
มากมาย คือวาชายคนนั้นละอายจนเหลือที่จะรูวาจะอยูที่ไหน จะแทรกแผนดิน
หนีไ ปที ่ไ หน ก็ทํ า ไมไ หว แทรกไปไมไ ด. มัน ละอายถึง ขนาดอยา งนั ้น แลว
ก็ขอโทษขอโพย ขอแลวขออีกจนไมรูจะขออยางไร ต ออาจารยของพระจักรพรรดิ
ซึ่ง จับ พลัด จับ พลูเขา มาอยูที ่บ า นเขา. ทา นกูโดก็ยิ้ม ละไมอยูเรื่อ ย แลว พูด ขึ้น
ชา ๆ บอกวา “ทุก อยา งในชีว ิต นี ้ม ัน เปลี ่ย นแปลงเรื ่อ ย เปน กระแสไหลเชี ่ย ว
ไปทีเ ดีย ว ; และทั ้ง ชีว ิต นี ้ม ัน ก็สั ้น เหลือ เกิน ดว ย ; ถา ยัง เลน การพนัน และ
ดื ่ม อยู ด ัง นี ้ ก็ห มดเวลาที ่จ ะทํ า อะไรอื ่น ใหเ กิด ขึ ้น หรือ สํ า เร็จ ได; นอกจากทํ า
ตั ว เองให เ ป น ทุ ก ข แ ล ว ก็ ทํ า ครอบครั ว พลอยตกนรกทั ้ ง เป น กั น ไปด ว ย”.
ความรูสึ กอั นนี้ ได ประทั บใจนายคนนั้ น มี อาการเหมื อนกั บว า ตื ่น ขึ ้น มาในโลกอื ่น
เหมือนกับตื่นขึ้นมาจากความฝน; ในที่สุดก็พูดกับทานอาจารยวา ที่ทานอาจารย
กล า วนั ้ น ถู ก หมดเลย มั น ถู ก อย า งยิ ่ ง ถ า อย า งไรก็ ข อให ก ระผมได ส นอง
พระคุณ อาจารยในคํ าสั่งสอนที่ประเสริฐนี้ เพราะฉะนั้ นขอใหกระผมออกติดตาม
ทานอาจารย ไปสงทานอาจารยในการเดินทางนี้ สักระยะหนึ่ง. ทานอาจารยกูโด
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ก็บอกวาตามใจ. สองคนก็ออกเดินทางไปไดประมาณ ๓ ไมล ทานอาจารยก็บอก
วากลับเถอะ ; นายคนนี้ก็บอกขออีสัก ๕ ไมลเถอะ; ขยั้นขยอขอไปอีก ๕ ไมล
แลวก็ไปดวยกัน อีก . พอครบ ๕ ไมล อาจารยข ยั้น ขยอใหก ลับ อีก วาถึงคราว
ที่ตองกลับแลว ; นายคนนั้นก็บอกวาขออีก ๑๐ ไมลเถอะ ; ในที่สุดก็ตองยอม.
พอถึง ๑๐ ไมลทานอาจารยขยั้นขยอใหกลับ เขาขอวาขอตลอดชีวิตของผมเถอะ ;
นี่ ก็ เป น อั น ว า ไปกั บ ท า นอาจารย ไปเป น นั ก บวชแห งนิ ก ายเซ็ น ซึ่ งต อ มาก็ เป น
ปรจารยพ ุท ธศาสนาแหง นิก ายเซ็น ในญี ่ปุ น . นิก ายเซ็น ทุก สาขาที ่เ หลือ อยู
ในญี่ ปุนในทุกวันนี้ออกมาจากอาจารยองคนี้องคเดียวเทานั้น ลวนแตเปนลูกศิษย
ที ่ส ืบ มาจากอาจารยอ งคนี ้อ งคเ ดีย ว. ทา นกลับ ตัว ชนิด ที ่เ รีย กวา เพชรที ่พ บ
จากโคลนในถิ ่น สะลัม , นี ้เ ปน อยา งไรบา งก็ล องคิด ดู. ในประเทศญี ่ปุ น นายก
รัฐมนตรีบางคนก็ม าจากเด็กที่ขายเตาหู; หาบเตาหูขายจนมีสตางค จนไปเปน
เด็ ก ส ง หนั ง สื อ พิ ม พ ; จากเด็ ก ส ง ห นั ง สื อ พิ ม พ ก็ เ ป น นั ก เขี ย น ห นั ง สื อ
พิม พนอ ยๆ สั้น ๆ ; และเขื่อ งขึ้น ๆ จนเปน บรรณาธิก ารหนัง สือ พิม พที่มีชื่อ เสีย ง
และไปเปน นายกรัฐ มนตรีส มัย หนึ่ง ในที ่สุด . นี่เ ราจะบอกเด็ก ๆ ตาดํา ๆ ของ
เราวา สิ่ง ตา งๆ นั้น เปลี่ย นแปลงไดอ ยางนี้กัน สัก ทีจ ะไดไ หม. เด็ก ๆ เขาจะ
มีความรูสึกอยางไรในฐานะของเขา เขาจะทําตัวใหเปนเหมือนกับ “เพชรที่พบใน
โคลนจากถิ่น สะลัม ” ไดอยางไร. โดยมากเขามักจะขายตนเองเสียถูกๆ จนเปน
เหตุใ หเ ขาวกไปหาความสุข ทางเนื ้อ หนัง ต่ํ า ๆ เตี ่ย ๆ ไมน า ดูนั ้น ก็เ พราะวา
เขาเปนคนที่ไมเคารพตัวเอง ทอถอยตอการที่จะคิดวามันเปนไดมากอยางนี้.
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พระพุท ธเจา ทา นก็ย ัง ตรัส วา เกิด มาเปน คนนี ่ไ มค วรใหต ัว เอง ;
“อตฺต านํ น ทเทยฺย โปโส” แปลวา เปน ลูก ผู ช าย เปน บุร ุษ ไมค วรใหซึ ่ง ตน.
ให ซึ่งตนนี้ หมายความวายกตนให เสียแกกิเลสหรือธรรมชาติฝายต่ํา มันก็ไม ได
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คิด ที ่จ ะมีอ ะไรที ่ใ หญโ ตมั ่น คง ที ่จ ะเปน นั ้น เปน นี ่ใ หจ ริง จัง ได. ขอ นี ้เ รีย กวา
เราควรจะถือเปนหลักจริยธรรมขอหนึ่งดวยเชนกัน.
นิ ท านที่ ๓ ชื่ อ เรื่ อ ง “Is that so?” ท านลองแปลเอาเองว าเป น อย างไร
มัน ก็ค ลา ยๆ กับ วา “อยา งนั ้น หรือ ?” นิท านที ่ส ามนี ้เ ลา วา ณ สํ า นัก เซ็น ของ
อาจารยเฮ็กกูอิน ซึ่งเปนวัดที่เลื่องลือมาก เปนเหมือนกับวาเปนที่พึ่งของหมูบาน.
ที่รานชําใกลๆ วัดนั้น มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งเปนลูกเจาของราน. ทีนี้โดยกระทันหัน
ปรากฏวา มีค รรภขึ้น มา. พอ แมเ ขาพยายามขยั้น ขยอถาม ลูก สาวก็ไ มบ อก
แต เมื่ อถู กบี บ คั้ น หนั กเข า ก็ ระบุ ชื่ อ ท านอาจารย เฮ็ ก กู อิ น . เมื่ อ หญิ งสาวคนนั้ น
ระบุชื่ออาจารยเฮ็กกูอินเปนบิดาของเด็กที่อยูในครรภ พอแมโกรธเปนฟนเปนไฟ
ไปที่วัด แลวก็ไปดาทานอาจารยเฮ็กกูอิน ดวยสํานวนโวหารของคนที่โกรธที่สุด
ที่จะดาไดอยางไร. ทานอาจารยไมมีอะไรจะพูด นอกจากวา Is that so? คือวา
อยา งนั้น หรือ ? สองคนดา จนเหนื ่อ ยไมมีเสีย งจะดา ไมมีแ รงจะดา ! ก็ก ลับ ไป
บ า นเอง. ที ่ นี ้ ช าวบ า นที ่ เ คยเคารพนั บ ถื อ ก็ พ ากั น ไปด า ว า เสี ย ที ที ่ เ คย
นับถืออยางนั้นอยางนี้ ; ทานก็ไมมีประโยคอะไรจะพูด นอกจากวา “Is that so?”
พวกเด็กๆ ก็ยังพากันไปดาวาพระบา พระอะไร สุดแทแตที่จะดาไดตามภาษาเด็ก ;
ทานก็วา “Is that so?” ไมมีอะไรมากกวานั้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ตอมา เด็กคลอดออกมาจากครรภ. บิดามารดาที่เปนตายายของเด็ก
ก็ เ อาไปทิ้ ง ไว ใ ห ท า นอาจารย เ ฮ็ ก กู อิ น ในฐานะเป น การประชด หรื อ อะไร
ก็สุดแท วา “แกตองเลี้ยงเด็กคนนี้” ทานอาจารยเฮ็กกูอินก็มีแต “Is that so?”
ตามเคย. ทานรับเด็กไว และตองหานมหาอาหารของเด็กออนนั้น จากบุคคล
บางคนที่ยังเห็นอกเห็นใจทานอาจารยเฮ็กกูอินอยู พอเลี้ยงเด็กนั้นใหรอดชีวิต
เติบโตอยูได. ที่นี่ตอมานานเขา หญิงคนที่เปนมารดาของเด็กเหลือที่จะทนได

www.buddhadassa.in.th

๑๑๐

พุทธิกจริยธรรม

มัน เหมือ นกับ ไฟนรกเขา ไปสุม อยูใ นใจ. เพราะเขาไมไ ดพ ูด ความจริง ฉะนั ้น
วัน หนึ ่ง เขาจึง ไปสารภาพบอกบิด ามารดาของเขาวา บิด าที ่แ ทจ ริง ของเด็ก นั ้น
คื อ เจ าหนุ มที่ รานขายปลา. ที นี้ บิ ดามารดาตายายคู นั้ น ก็ มี จิ ตใจเหมื อนกั บนรก
เผาอยูขา งในอีก ครั้ง หนึ ่ง รีบ วิ่ง ไปที ่วัด ไปขอโทษขอโพยตอ อาจารยเฮ็ก กูอ ิน ;
ขอแลวขอเลาๆ เทาที่จะรูสึกวาเขามีความผิดมากอยางไร ก็ขอกันมากมายอยางนั้น ;
ทา นก็ไ มมีอ ะไรนอกจาก Is that so? แลว ก็ข อหลานคนนั้น คืน ไป. ตอ มา
พวกชาวบานที่เคยไปดาทานอาจารยก็แหกันไปขอโทษอีก เพราะความจริงปรากฎ
ขึ ้น เชน นี ้. ขอกัน ใหญไ มรูกี ่ส ิบ คน; ขอกัน นานเทา ไร ทา นก็ไ มม ีอ ะไรจะพูด
นอกจาก “Is that so?” อีกนั้นเอง เรื่องของเขาจบเทานี้.
นิท านเรื่อ งนี ้จ ะสอนวา อยา งไร. เราถือ วา นิท านชุด นี ้ ก็เหมือ นกับ
นิทานอิสปในทางวิญญาณ ในทาง Spiritual point of view นิทานเรื่องนี้สอนวา
อยางไรดังนั้นหรือ? มันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจาตรัสวา “นตฺถิ โลเก รโห นาม”
และ “นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต” “การไมถูก นินทาไมมีในโลก” หรืออะไรทํานองนี้.
แตทานทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูทีหรือวา ถาพวกครูบาอาจารยของเราทั้งหลาย
เปน ผูที่ถูก กระทําอยางทานอาจารยเฮ็ก กูอิน ทานจะเปน อยางนี้ไดไหม; คือ จะ
Is that so? คําเดีย วอยูไดไหม. ถาได เรื่อ งก็คงจะไมเปน อยางที่กําลังเปน อยู
คือ คงจะไมถ ูก ฟอ งวา ตีเ ด็ก เกิน ควร หรือ อะไรทํ า นองนั ้น ตอ งไปถึง ศาลก็ม ี.
อาตมาเคยเห็นครูที่บานนอก ตองไปพู ดกันถึงโรงถึงศาลก็มี เพราะตีเด็กเกินควร
เปน ตน ; นี ่คือ มัน หวั่น ไหวตอ อารมณม ากเกิน ไป จนกระทั ่ง เด็ก เล็ก ๆ ก็ทํ า ให
โกรธได. นี่เรื่องนิดเดียวก็ยังโกรธไดนี้ เพราะวาไมายึดถือความจริงเปนหลักอยู
ในใจ มัน จึงไหวไปตามอารมณ โกรธมาก กลัวมาก เกลีย ดมาก ลว นแตเปน
อารมณรายไปเสียทั้งนั้น. ทําไมไมคิดวา มันไมใชเรื่องราวอะไรมากมาย มันไมใช
เป น ไปตามเสี ย งส ว นมากที ่ ย ื น ยั น ว า อั น นั ้ น เป น อั น นั ้ น จริ ง ; ความจริ ง
มัน ตอ งเปน ความจริง ; ถา จะมีอ ุเ บกขา ก็ค วรจะมีอ ุเ บกขาอยา งนี ้ ไมใ ช
อุเบกขาผิดอยางอื่น ; ฉะนั้นเราควรจะฟงของเขาไว.
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นิท านเรื ่อ งที ่ ๔ เรีย กวา เรื ่อ ง “ความเชื ่อ ฟง ” ธฺย านาจารยชื ่อ
เบ็ งกะอี เป นผูมีชื่อเสียงในการเทศนาธรรม ; คนที่ม าฟ งท านนั้นไมใชเฉพาะแต
ในวงของพวกนิก ายเซ็น ; พวกนิก ายอื่น หรือ คนสัง คมอื่น ก็ม าฟง กัน ; ชนชั้น
ไหนๆ ก็ยัง มาฟง เพราะวา ทา นไมไ ดเ อาถอ ยคํา ในพระคํา ภีร หรือ ในหนัง สือ
หรือ ในพระไตรปฎ มาพูด แตวา คํา พูด ทุก คํา นั้น มัน หลั่ง ไหลออกมาจากความ
รูสึกในใจของทานเองแท ๆ ผลมั นจึงเกิดวา คนฟ งเขาใจหรือชอบใจ แห กันมาฟ ง
จนทําใหวัดอื่นรอยหรอคนฟ ง เป นเหตุใหภิกษุ รูปหนึ่งในนิ กายนิชิเรน โกรธมาก
คิด จะทํา ลายลา งอาจารยเบ็ง กะอีค นนี้อ ยูเสมอ. วัน หนึ่ง ในขณะที่ทา นองคนี้
กําลังแสดงธรรมอยูในที่ประชุม พระที่เห็นแกตัวจัดองคนั้นก็มาทีเดียว หยุดยืนอยู
หนาศาลาแลวตะโกนวา เฮย! อาจารยเซ็น หยุดประเดี๋ยวกอน ฟงฉันกอน ใครก็ตาม
ที่เคารพทาน จะตองเชื่อฟ งคําที่ทานพู ด; แตวาคนอยางฉันนี้ไม มีวันที่จะเคารพ
ทา น; ทา นจะทํ า อยา งไร ที ่จ ะทํ า ใหฉ ัน เคารพเชื ่อ ฟง ทา นได. เมื ่อ ภิก ษุอ วดดี
องค นั้นรองทาไปตั้งแตชายคาริมศาลา ทานอาจารยเบ็ งกะอีก็วา มาซี ขึ้นมานี่
มายืนขางๆ ฉันซี แลวฉันจะทําใหดูวา จะทําอยางไร. พระภิกษุนั้น ก็กาวพรวด
พราดขึ้นไปดวยความทะนงใจ ฝาฝูงคนเขาไปยืนหราอยูขางๆ ทานอาจารยเบ็งกะอี.
ทานอาจารยเบ็งกะอีก็วา ยังไมเหมาะ มายืนขางซายดีกวา. พระองคนั้นก็ผลุน
มาทีเดียว มาอยูขางซาย. ทานอาจารยเบ็งกะอีก็บอกอีกวา ออ ! ถาจะพูดใหถนัด
ตอ งอยา งนี้ ตอ งขา งขวา, ขา งขวา พระองคนั้น ก็ผ ลุน มาทางขวา พรอ มกับ มี
ทา ทางผยองอยา งยิ่ง พรอ มที่จ ะทา ทายอยูเสมอ. ทา นอาจารยเบ็ง กะอีจึง วา
เห็ นไหมละ ท านกําลังเชื่อฟ งฉั นอย างยิ่ ง และในฐานะที่ ท านเชื่อฟ งอยางยิ่ งแล ว
ฉะนั้นทานจงนั่งลงฟงเทศนเถิด. นี่เรื่องก็จบลง.
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นิทานอิสปเรื่องนี้ มันสอนวาอยางไร เหมือนพระพุทธเจาทานตรัสวา
นิวาโต เอตมฺมงคลมุตฺตมฺ. วาโต ก็เหมือนกะสูบลมอัดเบงจนพอง; ถานิวาโต
ก็คือไมพองไมผยอง เปนมงคลอยางยิ่ง. ขอนี้ยอมแสดงวา มีวิชาความรูอยาง

www.buddhadassa.in.th

๑๑๒

พุทธิกจริยธรรม

เดีย วนั ้น ไมพ อ ยัง ตอ งการไหวพริบ และปฏิภ าณอีก สว นหนึ่ง ; พระองคนี้
ก็เกงกาจของนิกายนิชิเรน ในญี ่ปุน แตม าพายแพอ าจารยที่แทบจะไมรูหนังสือ
เชน นี ้ ซึ่ง พูด อะไรก็ไ มอ าศัย หนัง สือ เพราะบางทีก็ไ มรูห นัง สือ เลย แพอ ยา ง
สนิท สนม เพราะขาดอะไรก็ล องคิด ดู. พวกฝรั่ง ก็ยัง พูด วา Be wise in time
ฉลาดใหทันเวลาโดยกระทันหัน ซึ่งบาลีก็มีวา “ขโณ มา โว อุปจฺจคา” ขณะสําคัญ
เพียงนิดเดียว นิดเดียวเทานั้นอยาไดผานไปเสียนะ ; ถาผานไปละก็แยเลยทีเดียว.
นี ้เรีย กวา มัน เปน ปฏิภ าณ ปฏิภ าณที ่ค รูบ าอาจารยจ ะตอ งมีอ ยา งยิ่ง มิฉ ะนั ้น
จะควบคุม เด็ก ไมอยู. เราลองคิดดูซิวา เด็ก ๆ ของเรามีป ฏิภ าณเทาไร เราเองมี
ปฏิภ านเทาไร มัน จะสูกัน ไดไ หม ; ลองเทีย บ I.Q. ในเรื่อ งนี้กัน ดู ซึ่งเกี่ย วกับ
ปฏิภาณนี้. ถาครูบาอาจารยเรามี I.Q. ในปฏิภาณนี้ ๕ เทาของเด็กๆ คือเหนือเด็ก
ห า เท า ตั ว ก็ ค วรจะได รั บ เงิ น เดื อ นห า เท า ตั ว ของที ่ ค วรจะได รั บ ; หรื อ ว า
ใครอยากจะเอาสักกี่เทาก็เรงเพิ่มมันขึ้น ใหมีปฏิภาณไหวพริบ จนสามารถสอนเด็ก
ใหเ ขา ใจเรื่อ งกรรม เรื่อ งอนัต ตา เรื่อ งนิพ พาน ไดอ ยา งไรทีเ ดีย ว นี ่ค ือ ขอ ที่
จะตองอาศัยปฏิภาณ ซึ่งวันหลังก็คงจะไดพูดกันถึงเรื่องนี้บาง.
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นิ ท านเรื่ อ งที่ ๕ เรื่ อ ง “If love, love openly” ถ า จะรั ก ก็ จ งรั ก อย า ง
เป ด เผย ในวั ด นิ ก ายเซ็ น อี ก เหมื อ นกั น ; มี ภ ิ ก ษุ อ ยู ห ลายสิ บ รู ป และมี
นักบวชผูหญิงที่เรียกวา nun อยูคนหนึ่ง ชื่อ เอฉุน รวมอยูดวย. เอฉุนเปนหญิงที่
สวยมาก แมจะเอาผมออกเสียแลว แมจะใชเครื่องนุงหมของนักบวชที่ปอนมาก
ก็ยังสวยอยางยิ่งอยูนั่นเอง และทําความวุนวายใหแกภิกษุทั้งหมดนั้นมาก แทบวา
จะไมม ีจิต ใจที ่จ ะสงบได. ภิก ษุอ งคห นึ ่ง ทนอยู ไ มไ ด ก็เ ขีย นจดหมายสง ไป
ถึง ขอรองที่จะมีการพบอยาง private คือเปนการขอพบเฉพาะตัว. เอฉุนก็ไมตอบ
จดหมายนั ้น อยา งไร แตพ อวัน รุง ขึ ้น กํ า ลัง ประชุม อบรมสั ่ง สอนกัน อยู  ซึ ่ง มี
ชาวบานจํานวนมากรวมอยูดวย ; พอสั่งสอนจบลง เอฉุน ก็ยืนขึ้นกลาวถึงภิก ษุ
นั ้น วา ภิก ษุที ่เขีย นจดหมายถึง ฉัน นั ้น ขอใหกา วออกมาขา งหนา จากหมู ภ ิก ษุ
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เหล า นั ้ น เถิ ด ; ถ า รั ก ฉั น มากจริ ง ๆ ก็ จ งมากอดฉั น ที ่ ต รงนี ้ ; แล ว นิ ท าน
ของเขาก็ จ บลง.
นี ่ท า นลองคิด ดูเ องวา นิท านอิส ปเรื ่อ งนี ้ส อนวา กระไร; ก็ห มาย
ความวา การสอน การอบรมที่ตรงไปตรงมาตามแบบของนิกายเซ็นนั้น กลามาก
ทําใหคนเรากลาหาญมาก และไมมีความลับที่ตองปกปดใคร จะวาอยางไรก็ได
ไมตองปกปด คือสามารถที่จะเปดเผยตนเองได มีสัจจะมีความจริง โดยไมถือวา
ความลับ มีอ ยูใ นโลก. นี้เราจะตอ งเปน ผูที ่ป ฏิญ ญาตัว อยา งไรแลว จะตอ งทํ า
อยางนั้น ; ไมมีความลับที่ปกปดไว จนสะดุงสะเทือนแมในการที่จะเรียกตัวเองวา
“ครู” อยา งนี้เ ปน ตน . บางคนกระดาก หรือ รอ นๆ หนาวๆ ที่วา จะถูก เรีย ก
วา ครู หรือ ถูก ขอรอ งใหย ืน ยัน ปฏิญ ญาความเปน ครู ; นี ้แ สดงวา ไมเ ปด เผย
เพียงพอ ยังไมกลาหาญเพียงพอ ; จะกลาปฏิญญาวาเปนครูจนตลอดชีวิตหรือไม
ยิ่ง ไมก ลา ใหญ ใครกํา ลัง จะลงเรือ นอ ยขา มฟาก ไปฟากอื่น ซึ่ง ไมใ ชน ครของ
พวกครูบาง ก็ดูเหมือนไมกลาเปดเผย เพราะเราไมชอบความกลาหาญ และเปดเผย
กันอยางสูงสุด เหมือนกะคนในเรื่องนิทานนี้.
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เรื ่อ งที ่ ๖ เขาใหชื ่อ เรื่อ งวา “ชา งไมเมตตาเสีย เลย” . อาตมาแปล
ออกมาตามตัววา “ชางไมเมตตาเสียเลย”. เขาเลาวาในประเทศจีน ในสมัยที่
นิกายเซ็นกําลังรุงเรืองมากอีกเหมือนกัน ใคร ๆ ก็นิยมนับถือภิกษุในนิกายเซ็นนี้.
มียายแกคนหนึ่ง เปนอุปฏฐากของภิกษุองคหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติเซ็นดวยความศรัทธา
อยางยิ่งมาเปนเวลาถึงยี่สิบป, แกไดสรางกุฏินอย ๆ ที่เหมาะสมอยางยิ่งให และสง
อาหารทุกวัน นับวาพระภิกษุองคนี้ไมลําบากในการที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไร
เลย. แตใ นที ่ส ุด ลว งมาถึง ๒๐ ป ยายแกเกิด ความสงสัย ขึ้น มาวา พระรูป นี้
จะไดอะไรเปนผลสําเร็จของการปฏิบัติบางไหม ที่มันจะคุมกันกับขาวปลาอาหาร
ของเราที่สงเสียมาถึง ๒๐ ป.
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เพื่อใหรูความจริงขอนี้ แกก็คิดหาหนทาง ในที่สุดพบหนทางของแก
คือ แกขอรอ งหญิงสาวคนหนึ่ง ที่มีรูป รางหนา ตาทาทางอะไรๆ ยั่วยวนไปหมด
ใหไปหาพระองคนั้น โดยบอกวา ใหไปที่นั่น แลวไปกอดพระองคนั้น แลวถามวา
เดี ๋ย วนี ้เปน อยา งไรบา ง ผู ห ญิง คนนั ้น ก็ทํ า อยา งนั ้น ; พระองคนั ้น ก็ต อบ ดว ย
ถอ ยคําเปน กาพยก ลอน poetically; ซึ่งคอ นขางเปน คําประพัน ธ ตามธรรมดา
ของบุค คลบางคนที่มีนิสัย ทางคํา ประพัน ธ ; ตรงนี้เ ขาเขีย นเปน คํา ประพัน ธ
ซึ่งแปลเปนตัวหนังสือก็จะเทากับวา :“ต น ไม แก ใบโกรน บนยอดผา ฤดู ห นาวทั้ งคราวลมระดมมา อย ามั วหา
ไออุนแมคุณ เอย” ; วาอยางนี้เทานั้น แลวไมวาอะไรอีก ; ไมมีอะไรที่จะพูด กัน
รูเรื่องอีก.
หญิ งสาวคนนั้นก็กลับมาบอกยายแกอยางที่วานั้น; ยายแกก็ขึ้นเสียง
ตะบึ งขึ้นมาวา คิ ดดูที ซิ ฉัน เลี้ยงไอห มอนี่, that fellow ซึ่งตรงกับ ภาษาไทยวา
อายหมอนั่น; มาตั้ง ๒๐ ปเต็มๆ มันไมมีอะไรเลย แมจะเพียงแสดงความเมตตา
ออกมาสักนิดหนึ่งก็ไมมี; ถึงแมจะไมสนองความตองการทางกิเลสของเขา ก็ควร
จะเอย ปากเปน การแสดงความเมตตากรุณ า หรือ ขอบคุณ บา ง; นี่มัน แสดงวา
เขาไมมีคุณ ธรรมอะไรเลย ; ฉะนั้นยายแกก็ไปที่นั้นเอาไฟเผากุฏินั้นเสีย และไม
สงอาหารอีกตอไป ; แลวนิทานของเขาก็จบ.
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นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร จะเห็นวาอยางไรก็ลองคิดดู คนบางคนเขายอม
ตองการอะไร อยางที่ตรงกันขามกับที่เราจะนึกจะฝนก็เปนได. นี่จงดูสติปญ ญา
ของคนแกซิ แกมีแ บบแหง ความยึด มั ่น ถือ มั่น ของแกเองเปน แบบหนึ ่ง . ยิ่ง แก
ยิ่งหนังเหนียว คือหมายความวา มันยิ่งยึดมั่นถือมั่นมาก ฉะนั้นถาเราจะไปโกรธ
คนที่มีความคิดเห็นอยางอื่น มีหลักเกณฑอยางอื่น มีความเคยชินเปนนิสัยอยางอื่น
นั้น ไมไ ด ; เราตอ งใหอ ภัย เราไมโ กรธใครเร็ว เกิน ไป หรือ เราไมโ กรธใครเลย
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นั ้น แหละจะดีที ่ส ุด ; และจะเปน ครูบ าอาจารยที ่ม ีค วามสุข ที ่ส ุด แลว จะเปน
ครูบาอาจารยที่ทําหนาที่ไดดีที่สุดดวยและสนุกสนานที่สุดดวย, ฉะนั้น ขอใหจําไววา
คนเรานั้นมีอะไรที่ไมเหมือนกัน มีอะไรที่ไมนึกไมฝนกันมากถึงอยางนี้.
นิท านเรื ่อ งที ่ ๗ ของเขามีวา นิท านเรื่อ งนี ้ ชื ่อ เรื่อ ง “พระพุท ธเจา
องค ห นึ ่ ง ”. ในนครโตเกี ย ว สมั ย ศั ก ราชเมจิ มี อ าจารย เ ก ง ๆ อยู  ส องคน
คนหนึ่ งชื่ออั นโช เป นครูบาอาจารย ในนิ กายชิ นงอน คนนี้ ไม ดื่ มเลย; อี กคนหนึ่ ง
ชื่อ แตนแซน หรือ ตานซาน ก็แลวแตจะเรียก เปนครูบาอาจารยในมหาวิทยาลัย
ด วย ไมเคยถือศีลเลย จึงดื่มจัด หรือละโมบในการบริโภค.
วัน หนึ่ง อาจารยอัน โชไปเยี่ย มอาจารยต านซาน กํา ลังดื่ม อยูพ อดี.
อาจารยต านซานก็ถ ามวา ไมดื่ม บา งเทีย วหรือ คือ กลา วชัก ชวนใหดื่ม นั้น เอง;
อัน โชก็บ อกวา ไมเ คยดื ่ม เลย. ตานซานก็วา คนที ่ไ มเ คยดื ่ม เลยนั ้น ไมใ ชค น;
ฝายอันโชก็ฉุนกึก นิ่งเงียบไปขณะหนึ่ง ในที่สุดพูดขึ้นมาไดวา ทานวาฉันไมใชคน
เพราะเพีย งฉัน ไมดื่ม ถา ฉัน ไมใ ชค นแลว ฉัน จะเปน อะไร อาจารยต านซาน
ก็ บ อกวา เปนพระพุทธเจาองคหนึ่ง แลวนิทานของเขาก็จบ.
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นี่เราจะฟงเปน เรื่องการโตต อบดวยโวหารก็ได แตค วามจริงมัน เปน
เรื่อ งที ่ทุ ง หมายจะสอนตามแบบวิธีข องเขา ที ่ใ หค นสํ า นึก วา คนนั้น ยัง ไมเปน
พระพุท ธเจา คนหนึ่ง ตากหาก. ที่วา เปน พระพุท ธเจา คนหนึ่ง ก็เพื่อ สอนใหรูวา
ยังไมเปนพระพุทธเจาเลยมากกวา ซึ่งทําใหอาจารยคนนั้นก็ชงักกึกไปอีกเหมือนกัน
เพราะมัน ก็รู ต ัว อยู ว า เราก็ไ มไ ดเ ปน พระพุท ธเจา สัก ที แลว เราก็ไ มใ ชเ ปน
คนแลวมันจะเปนอะไรกัน คนก็ไมเปน พระพุทธเจาก็ไมเปน แลวเปนอะไร.
ฉะนั ้น เราเองก็เหมือ นกัน เราเปน ครูต ามอุด มคติห รือ ยัง หรือ วา
ถ า ไม เ ป น ครู มั น ก็ ไ ม ใ ช ค รู ; ถ า เป น ครู ก ็ ต  อ งเป น ครู และการที ่ เ ขาว า
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เราไมใชคน เราไมควรจะโกรธเลย หรือแมวา ครูจะถูกกลาวหาวาอยางนั้นอยางนี้
เราก็ไ มโกรธ. ถา จะพูด ถึง พุท ธะตามแบบนิก ายเซน ก็ค ือ วา ถา เรายัง เปน ครู
ตามอุด มคติไ มไ ด เราก็ย ัง เปน พุท ธะไมไ ดเ หมือ นกัน ; เพราะฉะนั ้น เราจะ
พยายามทําตนไมใหเปนอะไรเลย ใหมีจิตวาง ไมรูสึกเปนอะไรเลย ซึ่งหมายความวา
ใหอ ยูเ หนือ การถูก วา หรือ เขาวา มามัน ก็ไ มถูก เราเปน ชนิด นั้น กัน จะดีไ หม
คือ วา เราเปน อะไรอยา งหนึ ่ง ซึ่ง ใครจะวา อะไร อยา งไรมา มัน ก็ไ มถูก เรา.
มันก็คงไมมีอะไรนอกจากเราเปน “วางจากตัวเรา”. ถาเราเปนอยางนี้ มันก็จะเปน
อยางภูเขาซึ่งลมจะพัดมากี่ทิศกี่ทาง ก็ไมสามารถทําใหภูเขาหวั่นไหวได.
ในบาลีมีคํากลาวอยูวา ถาภูเขาเปนหินแทงหนึ่ง ฝงอยูในดิน ๑๖ ศอก
โผล อ ยู บ นดิ น ๑๖ ศอก ลมไหนจะพั ด ให ห วั่ น ไหวได . ถ าเราว างจากความยึ ด มั่ น
ถือ มั ่น วา เรามีเ กีย รติอ ยา งนั ้น อยา งนี ้ เราเปน อะไรอยา งนั ้น อยา งนี ้ เมื ่อ
นั้ น แหละ เราจะเป น บุ ค คลที่ ล มไหนพั ด มาก็ ไ ม ถู ก .
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เรื ่อ งที ่ ๘ ชื ่อ เรื่อ ง “ใกลพ ระพุท ธเจา เขา ไปแลว ”. นี ้ล องฟง ใหดี
จะรูไดวาเราเขาใกลพระพุทธเจาเขาไปแลวหรือไม. นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
ไดไ ปเยี ่ย มธยานาจารย คือ อาจารยแ หง นิก ายเซ็น แหง หนึ ่ง ชื ่อ วา กาซาน
เพราะนิสิต คนนั ้น เขาแตกฉานในการศึก ษา เขาจึง ถามอาจารยก าซานวา
เคยอา นคริส เตีย นไบเบิล ไหม. ทา นอาจารยก าซานซึ่ง เปน พระเถื่อ น อยา ง
พระสมถะนี้จะเคยอานไบเบิลไดอยางไร ; จึงตอบวา เปลา ชวยอานใหฉันฟงที.
นิ สิ ต คนนั้ น ก็ อ า นคั ม ภี รไบเบิ ล ตอน Saint Mathew ไปตามลํ าดั บ
จนถึง ประโยคที ่วา ไมต อ งหว งอนาคต คือ ไมต อ งหว งพรุง นี ้ วัน พรุง นี ้ม ัน จะ
เลี้ยงตัวมันเองได แมแตนกกระจอกก็ไมอดตาย ทํานองนี้.
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ทา นอาจารยก าซานก็บ อกวา ใครที ่พ ูด ประโยคนี ้ได ฉัน คิด วา เปน
ผู รูแ จงคนหนึ่ งที เดี ย ว คื อ เป น An enlightened one คนหนึ่ งที เดี ย ว แต นิ สิ ต
คนนั้นก็ยังไมหยุดอาน คงอานตอไป มีความวา “ขอเถิด แลวจะได จงแสวงหาเถิด
แลว จะพบ จงเคาะเขา เถิด แลว มัน จะเปด ออกมา ; เพราะวา ใครก็ต ามที ่ข อแลว
จะตองไดรับ ใครก็ตามที่แสวงหาแลวยอ มไดพ บ และใครก็ตามที่เคาะเขาแลว
ประตูก็จะเปดออกมา”.
พอถึงตอนนี้อาจารยกาซานก็วา แหมวิเศษที่สุด ใครที่กลาวอยางนี้
ก็ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว ; นิทานของเขาก็จบ.
น ิท า น เรื ่อ ง นี ้จ ะ ส อ น วา อ ย า ง ไ ร ? ห ม า ย ค ว า ม วา ถ า รู ธ ร ร ม ะ จ ริง
จะไม เห็นวาลัทธิคริสเตียน หรือพุ ทธ หรืออะไรอื่น. ในจิตใจ ของผูที่รูธรรมะจริง
จะไมรูสึกวา มีค ริสต มีพุท ธ มีอิส ลาม มีฮิน ดู มีอะไร เพราะไมไดฟงชื่อ เสีย ง
เหลานั้น ไมตองเปนนิกายอะไร ครูบาอาจารยสํานักไหน คัมภีรอะไร อางหลักฐาน
ชนิด ไหน; ไมม ีจิต ใจหรือ ความรูส ึก ที่คา นหรือ รับ ฟง ถอ ยคํ า เหลา นั้น จะฟง แต
เนื ้อ หาของธรรมะนั ้น ; และก็เ นื ้อ หาของธรรมะสูง ก็รูไ ดวา มัน เปน อยา งไร
สูง ต่ํา ก็รูวา สูง ต่ํา . อยา งที่วา เคาะเขาเถิด จะเปด ออกมานี้ มัน เหมือ นอยา ง
ที่เราพูดวาถาปฏิบัติใหถูก มันก็จะงาย งายที่สุดในการที่จะบรรลุนิพพาน; เดี๋ยวนี้
ไปนอนหลับ สยาบกัน เสีย หมด ทั้ง พระทั้งฆราวาสก็ได ไมมีก ารเคาะ ไมมีใคร
แสวงหา หรื อ ไม ม ี ใ ครขวนขวายนั ่ น เอง. ถ า ฟ ง กั น แต เ นื ้ อ หาธรรมะแล ว
มัน ไมม ีพ ุท ธ ไมม ีค ริส เตีย น; หรือ ไมม ีเซ็น ไมม ีเถรวาทไมม ีม หายานอยา งนี ้;
ไมมีอาการที่จะเปนเขาเปนเราเลย จิตมันวางเสียเรื่อย มันจึงมีเขาฝายหนึ่งก็ไมได
มีเราอีกฝายหนึ่งก็ไมได ฉะนั้น ความกระทบกันระหวางเขากับเราไมอาจจะเกิด,
ไมม ีท างจะเกิด , ไมมีพื ้น ฐานจะเกิด ; เห็น ธรรมะเปน พระเปน เจา เห็น พระ
เป นเจ าเป นธรรมะไปเสี ยเลย. เหมื อนอย างวา พระเป นเจ าของฝ ายที่ ถื อศาสนา
พระเปนเจานั้นมีการสราง มีการทําลาย มีการใหรางวัล มีการทําอะไรทุกอยาง
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ตามหนา ที ่ข องพระผู เ ปน เจา เราก็ม ีสิ ่ง ที ่ทํ า หนา ที ่อ ยา งนั ้น ครบทุก อยา ง
เหมือ นกัน แตวา เราไปเรีย กวา ธรรมะ เหมือ นกับ ความหมายของคํา วา ธรรมะ
ที่อธิบายแลวในการบรรยายครั้งที่ ๑ นั้น; ไมมีอะไรนอกจากธรรมะ; แลวความโง
ความหลง คือ อวิช ชาตา งหากที่ไปสมมุติใหวาเปน ชื่อ นั้น ชื่อ นี้ อยางนั้น อยา งนี้
พวกนั ้น พวกนี ้ จนมีเ ขามีเ รา. จริย ธรรมทั ้ง หมด ของธรรมชาติทั ้ง หมดนั ้น
มี เ รื่ อ งเดียวแนวเดียว สายเดียว.
ขอใหสนใจในความจริงขอนี้เถอะวา จริยธรรมทั้งหมดของโลกนี้ หรือ
ของโลกอื่นดวยก็ได ยอมมีแนวเนียวและสายเดียวและตรงเปนอันเดียวกัน ไมตอง
พูดกันวา ของประเทศนั้นประเทศนี้ ศาสนานั้นศาสนานี้ ในโลกเดียวกันนี้. ถึงแม
วาสิ่งที่เปนจริยธรรมจะมีหลายรูป หรือหลายเหลี่ยม ดังที่กลาวมาแลวตั้งแตวันแรก
นั ้ น ก็ ย ั ง เป น อั น เดี ย วแนวเดี ย วสายเดี ย วอยู  นั ้ น เอง. มี แ ต ว  า ระบบไหน
ใกล ถึ งจุ ดปลายทางหรือยั งเท านั้ น แต เรื่อ งต อ งเป นเรื่องเดี ยวกั นหมด. ขึ้นชื่ อว า
ธรรมะแลว ตอ งเปน เรื ่อ งเดีย วกัน หมด. แตว า อัน ไหนหรือ ที ่ใ ครกลา วนั ้น
มันใกลจุดปลายทางเขาไปหรือยัง. ฉะนั้นเราอยาไดรังเกียจ อยาไดชิงชัง วาคนนั้น
คนนี้เปน คริสเตีย น แลวก็จะตองเปน ศัต รูเปน อยางนั้น เปน อยางนี้ขึ้นมาทีเดีย ว.
ถารูสึกอยางนี้ก็แปลวาไมรูธรรมะ ยิ่งเปนครูบาอาจารยดวยแลว ไมควรจะไปรูสึก
ทํานองนั้นเปนอันขาด.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นิท านเรื ่อ งที ่ ๙ เรื ่อ ง “ยิ ่ง ใหเ ร็ว นั ้น แหละจะยิ ่ง ชา ” เรื ่อ งนี ้จ ะมี
ประโยชน มากสํ าหรับครูบาอาจารย ; อาตมาจึงเลื อกนํ ามาเลาให ฟ ง. “ยิ่ งให เร็ว
นั้นแหละจะยิ่งชา” เรื่องนี้ถึงทานจะไมเรียกตนเองวาครูก็ตาม ก็ควรจะสนใจฟงใน
ฐานะทีวาจะเป นปจจัย เกื้อกูลแกการเขาใจธรรม และปฏิบัติธรรม. เรื่องเลาวา
มีหนุมคนหนึ่ง เขาอยากจะเปนนักฟนดายที่เกงกาจ เขาไปหาอาจารยสอนฟนดาบ
ใหชวยสอนเขาใหเปนนักฟนดาบ เขาถามอาจารยวาจะใชเวลาสักกี่ป. อาจารย
ตอบวาประมาณ ๗ ป. เขาชัก รวนเร เพราะวา ๗ ป นี้มัน เปน เวลามิใชนอ ย:
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ฉะนั้นเขาขอรองใหมวา เขาจะพยายามอยางสุดฝมือ สุดความสามารถในการศึกษา
ฝกฝน ทั้งกําลังกาย กําลังใจทั้งหมด; ถาเปนเชนนี้ จะใชเวลาสักกี่ป. อาจารย
ก็ บ อกว า “ถ า อย างนั้ น ต อ งใช เวลาสั ก ๑๔ ป ” แทนที่ จ ะเป น ๗ ป กลายเป น
๑๔ ป; ฟงดู.
หนุมคนนั้นก็โอดครวญขึ้นมาวา บิ ดาของเขาแกมากแลว จะตายอยู
รอมรอแลว; เขาพยายามอยางยิ่ง ใหบิดาของเขาไดทันเห็นฝมือฟนดาบของเขา
กอนตาย เขาจะแสดงฝมือฟนดาบของเขาใหบิดาของเขาชม ใหเปนที่ชื่นใจแกบิดา
เขาจะพยายามอยา งยิ่งที่จ ะแสดงความสามารถ ใหทัน สนองคุณ บิด า จะตอ ง
ใช เ วลาสั ก เท า ไร ขอให อ าจารย ช ว ยคิ ด ดู ใ ห ดี ๆ .
ทา นอาจารยก ็บ อกวา “ถา อยา งนั ้น ตอ ง ๒๑ ป” นี ้ม ัน เปน อยา งไร
ขอใหน ึก ดู; แทนที ่จ ะลดลงมา มัน กลายเปน เพิ ่ม ขึ ้น เปน ๒๑ ป หนุ ม คนนั ้น
จะเลน งานอาจารยอ ยา งไรก็ไ มไ ด เพราะเปน อาจารย จะทํา อยา งอื่น ก็ไ มถูก
นึ กไม ออก เพราะไม มี ใครจะเป นอาจารย สอนฟ นดาบให ดี กวานี้ ซึ่งเปนอาจารย
ของประเทศ; ดังนั้น เขาก็ซังกะตายอยูไปกะอาจารย ดวยไมรูวาจะทําอยางไรดี
นั่นเอง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
หลายวันตอมา อาจารยคนนี้ก็ใชคนคนนี้ แทนที่จะเรียกไปสอนใหใชดาบ
ฟน ดาบ กลับ ใหทํ า ครัว ใหทํ า งานในครัว ใหตัก น้ํา ผา ฟน หรือ อะไรก็แ ลว แต
ที่ เ รี ย กวาตองทํางานในครัว.
หลายวัน ลวงมา วัน หนึ่ง อาจารยผลุนผลัน เขาไปในครัว ดวยดาบ
สองมือ ฟน หนุ ม คนนี ้ทั ้ง ๆ ที ่ย ัง ไมรูส ึก ตัว อุต ลุด เปน การใหญ เขาก็ต อ งตอ สู
ไปตามเรื่อ งตามราวของเขา ตามที่เขาจะสูไ ด โดยใชอ ะไรแทนดาบหรือ ดว ย
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มือ เปลา ๆ หรือ อะไรก็สุด แท สองสามอึด ใจแลว ก็เลิก กัน ; อาจารยก็ก ลับ ไป.
แลวตอมาอีกหลายวันเขาก็ถูกเขาโดยวิธีนี้อีก และมีบอยๆ อยางนี้เรื่อยไป ไมกี่ครั้ง
เขาก็ก ลายเปน นัก ฟน ดาบขึ้น มาได โดยไมรูส ึก ตัว จนกระทั ่ง อาจารยบ อกวา
กลับ บานได คือ จบหลัก สูตรแลว และปรากฏวา ตอมาหนุม คนนี้ก็เปน นักดาบ
ลื อ ชื่ อ ของประเทศญี่ ปุ น ไป ; นิ ท านของเขาก็ จ บ.
ทานลองคิดดูวา นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร? ตอบสั้นๆ ที่สุดก็คือวา
การทําอะไรดวยความยึดมั่นถือมั่น วาตัวตน วาของของตนนั้น ใชไมได ไมมีทาง
ที ่จ ะเปน ผลดีเ ลย; คือ ถา หนุ ม คนนี ้ค ิด วา กูจ ะดี กูจ ะเดน อยู ล ะก็ มีต ัว กู
เขามาฝกเปนตัวกูที่ใหญ เอาการอยูเหมื อนกัน. ทีนี้ถายิ่งจะทําใหดีที่สุด กูจะทํา
ให เกงที่ สุดให เร็วที่ สุด อยางนี้ ดวยแลว ไอตั วกู มั นยิ่ งขยายโตออกไปอีก. ถายิ่ ง
จะใหทันบิดาเห็น บิดาแกมากจะตายแลว ตัวกูมันยิ่งพองมากออกไปอีก มันยิ่ง
เรงรอ นออกไปอีก อยางนี้จิต ไมเปน สมาธิได จิต เต็ม อัด อยูดวยตัวกู กลัด กลุม
ไปดว ยตัว กูข องกู จิต ไมวา ง ไมเ ปน ตัว สติป ญ ญาอยู ใ นจิต ไมส ามารถจะมี
สมรรถภาพเดิ มแท ของจิต ออกมาได เพราะมันกลั ดกลุมอยูดวยอุปาทาน วาตั วกู
ของกู หรือความเห็นแกตัวนี้ มันเลยไมเฉียบแหลม ไมวองไว ไม active อะไรหมด;
ฉะนั้ น ถ าขื นทํ าไปอย างนี้ จริ งๆ แล วจะต องใช เวลา ๗ ป หรื อว า ๑๔ ป หรือว า
๒๑ ปจริงๆ .
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ขณะที่เขาอยูในครัว นั้น เขาไมมีค วามรูส ึก วา ตัว กู ของกู; กูจ ะเอา
ใน ๗ ป หรือจะใหทันบิดาเห็น อยางนี้ไมมีเลย กําลังเปนจิตที่วางอยู; ถึงแมวา
อาจารยจ ะผลุน ผลัน เขา ไปในลัก ษณะอยา งไร ปฏิภ าณของจิต วา ง หรือ จิต
เดิมแทนี้ ก็มีมากพอที่จะตอสูออกไปอยางถูกตองได; มันเปนการเรียกรองขึ้นมา
หรือ ปลุก ขึ้น มาจากหลับ ปลุก จิต อัน นี ้ขึ้น มาจากหลับ ตามวิธ ีข องอาจารยที่
เชี่ย วชาญโดยเฉพาะ; มาเปน จิต ที่เ บิก บานเต็ม ที่ ซึ่ง ตอ ไปก็เ อาไปใชไ ดเ ลย;
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๑๒๑

เขาจึงเปน ผูสําเร็จ หลัก สูต รโดยวิธีอัน ประหลาดนั้น ภายในไมถึง ๗ ป หรือ ภายใน
ไมถึงปอยางนี้เปนตน.
เกี่ยวกับขอนี้ อยากจะใหทานครูบาอาจารยสนใจที่จะนึกดูวา ความรูสึก
ที่เปนตัวตน หรือเปนของตนนั้น อยูที่ตรงไหน? เหมือนอยางวา เราจะยิงปนหรือ
ยิงธนู หรือวาขวางแมนในการกีฬ าขวางแม น; ถาจิตของผูขวางมี ความรูสึกเป น
ตัวกูของกู เปนชื่อเสียงของกู ชื่อเสียงของโรงเรียนของกู ของมหาวิทยาลัยของกู
รัว อยู ใ นใจแลว ไมม ีวัน ที ่จ ะขวา งแมน หรือ ขวา งถูก ได; มัน สั่น ระรัว อยูดว ย
ตัวกูหรือของกูนี้ ทั้งนี้น; ที่ถูกนั้นเมื่อมีความตั้งใจถูกตอง ที่จะทําเพื่ อ เกียรติยศ
ชื่อ เสีย งของโรงเรีย นหรือ ของอะไรก็ต าม แลว เขาตอ งลืม หมด ลืม แมแ ตตัว กู
โรงเรียนของกู มหาวิทยาลัยของกู; เหลืออยูแตสติปญ ญา และสติสัมปชัญ ญะ
ที่จะขวางดวยอํานาจของสมาธิเทานั้น คือ พูดตรงๆ ก็วา ขณะนั้น มีแตจิต ที่เปน
สมาธิ กับ สติป ญ ญาเทา นั ้น ; ตัว กู ของกู ไมม ีเลย มัน จึงเปน จิต เดิม เปน จิต
ตามสภาพจิ ต ; มื อไม ไม สั่ น ใจไม สั่ น ประสาทไม สั่ น อะไรๆ ไม สั่ น “ปรกติ เป น
active ถึงที่สุ ด แลวเขาจะขวางแม น เหมือ นอยางกะปาฎิ ห าริย; นี้ขอให เขาใจ
อยางนี้.
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หรือวาในการจัดดอกไมในแจกัน คนจัดจะตองทําจิตใหวางจากความ
เห็น แกตัว หรือ ชื่อ เสีย งของกู ตลอดถึง โรงเรีย นของกู หมู ค ณะของกูเสีย กอ น
แลวเสียบดอกไมไปดวยจิตวางจิตบริสุทธิ์; นั่นแหละคือสติปญญาลวนๆ ไมมีตัวกู
ไมมีของกู เจือ อยู ก็จะไดแจกัน ที่ส วยที่สุด ไมเคยปรากฏมาแตกอ น. นี่เขาถือ
เป นหลั กของนิ กายเซ็ น ; ฉะนั้ นขอให สนใจ ในการที่ จะทํ าอะไรหรือมี ชี วิ ตอยู ด วย
ความไมม ีตัว กู ของกู มัน ยิ่งจํา เปน มากสํา หรับ ครูบ าอาจารย ที่จ ะสอนเด็ก ให
ทํางานฝมือดีดวยจิตใจที่ปรกติ ไมสั่นในระบบประสาท ไมสั่นในระบบของความ
คิด นึก ; หรือวา เมื่อ เด็กๆ จะสอบไล เมื่อเขารูสึก ตัวอยูแลววา จะตอ งสอบได
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แลวจะไปมัวหวงกลัวจะสอบตก ตัวกูจะสอบตก จะเสียชื่อ จะเสียเวลา ถาสอบ
ไมไ ดจ ะไปโดดน้ํา ตายเปน ตน จะตอ งไปนึก ทํา ไม นั่น เปน เรื่อ งตัว กู ของกู;
เด็ก คนนั ้น จะตอ งลืม สิ ่ง เหลา นั ้น หมด และลืม แมแ ตก ระทั ่ง ตัว เอง คํ า วา
“ลืม ตัว เอง” นี ้ถา ฟง ไมดีแ ลว ก็จ ะไมเ ขาใจ แลว จะรูส ึก เถีย งแยง ขึ้น มาวา
เปนไปไมได ; ที่จริงเราลืมตัวเราเองนี้ได ในลักษณะหรือกรณีเชน:
เด็กๆ ในขณะสอบไลนั้นจะตองลืมหมดแมกระทั่งตัวเอง เหลืออยูในใจ
แตวา ปญ หาวา อยา งไร มีใจความวา อยา งไร แลว คํา ตอบควรจะวา อยา งไร.
ถาจิตใจวางจากตัวกู วางจากของกูแลว วิชาความรูตางๆ ที่เคยสะสมมาตั้งแตแรก
เรียนนั้น จะมาหา พรูมาทีเดียว ใหเขาพบคําตอบวาอยางนั้นอยางนี้และถูกตอง
ที่สุด; แตถาเขากลัดกลุมอยูดวยตัวกูของกูแลว แมเขาจะเคยเรียนมามากอยางไร
มันก็ไมมา มันมีอาการเหมือนกับลืม นึกไมออกนั่นแหละ แลวมันจะระส่ําระสาย
กระสั บ กระส า ยรวนเรไปหมด ก็ เ ลยตอบไม ไ ด ด ี ถ า สอบไล ด  ว ยจิ ต ว า งนี้
จะไดที ่ห นึ ่ง หรือ ยิ ่ง กวา ที ่ห นึ ่ง เสีย อีก ฉะนั ้น เขาจึง มีก ารสอนมากในเรื่อ งที ่วา
อยา ทํ า ดว ยจิต ที ่สั ่น ระรัว ดว ยตัว กู ของกู เพราะวา การทํ า อยา งนั ้น ยิ ่ง จะใหเ ร็ว
มัน จะยิ ่ง ชา ที ่ส ุด ตามชื ่อ ของนิท านวา “ยิ ่ง ใหเร็ว มัน ยิ ่ง ชา ” หรือ ที ่เ ราจะพูด วา
จะเอาใหได มัน ยิ่งจะไมไดเลย ; หรือ วาจะไมเอาอะไรเลย มัน ยิ่งจะไดม าหมด
คือไมมีตัวเราที่จะเอาอะไรเลยแลว มันจะไดมาหมด.
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นิท านสุด ทา ยที ่อ ยากจะเลา ก็ค ือ เรื ่อ งเกี ่ย วกับ เซ็น เนื ้อ เซ็น กระดูก
ตามชื ่ อ ของหนั ง สื อ เล ม หนึ ่ ง ซึ ่ ง ชื ่ อ ว า “เซ็ น เนื ้ อ เซ็ น กระดู ก ” คื อ หนั ง สื อ
ที่เอามาเลา นิท าน ใหฟ ง นี้เอง. ควรจะทราบถึง คํา วา เซ็น เนื้อ เซ็น กระดูก ดว ย
จะงา ยในการเขา ใจ. เซ็น เนื้อ -เซ็น กระดูก หมายความวา ธรรมะชั้น ที่เปน เนื้อ
เปนกระดูก ยังไมถึงเยื่อในกระดูก; ธรรมะชั้นลึกจริงๆ จัดเปนชั้นเยื่อในกระดูก.

www.buddhadassa.in.th

มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

๑๒๓

นี่เราจะเลากันแตเรื่องชั้นเนื้อและชั้นกระดูก หมายความวา ในนั้นมันมีชั้นเยื่อใน
กระดูก อีก ทีห นึ ่ง ; ถา เขา ไมถ ึง มัน ก็ต ิด อยู แ คเ นื ้น แคก ระดูก เหมือ นที ่เ รา
ไมเขาถึงหัวใจของพระพุท ธศาสนา แลวก็คุยโวอยู ซึ่งมัน เปน ชั้น เนื้อ ชั้น กระดูก
ทั ้ง นั ้น ไมใ ชชั ้น เยื ่อ ในกระดูก เลย และเมื ่อ จะพูด กัน ถึง เรื ่อ งนี ้ เขาเลา นิท าน
ประวัติต อนหนึ่งของทานโพธิธรรม คืออาจารยชาวอินเดียที่ไปประเทศจีน ที่ไป
ประดิษ ฐานพระพุท ธศาสนานิก ายธฺย านะลงไปในประเทศจีน ซึ่งตอ มาเรีย กวา
นิกายเซ็น; ญี่ปุนเรียกวา เซ็น; หรือภาษาจีนเรียกวา เสี่ยง.
เมื่อทานโพธิธรรมอยูในประเทศจีนนานถึง ๙ ป ทานก็อยากจะกลับ
อิ น เดี ย ที นี ้ ไ หนๆ จะกลั บ ทั ้ ง ที อยากจะลองสอบดู ว  า บรรดาศิ ษ ย ต  า งๆ
ที่ สอนไวที่ นี่ ใครจะรูอะไรกี่ ม ากน อ ย ก็ เลยเรียกมาประชุ ม ถามทํ านองเป น การ
สอบไลวา ธรรมะที่แทจริงนั้นคือ อะไร ; ขอสอบมีเพียงสั้นๆ วา “ธรรมะที่แทจริง
นั้นคืออะไร”
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ศิษยชั้นหัวหนาศิษยที่เรียกวาศิษยชั้นมีปญญาเฉียบแหลม ชื่อ ดูโฟกุ
ก็พูดขึ้นวา “ที่อยูเหนือการยอมรับ และอยูเหนือการปฏิเสธนั้นแหละ คือธรรมะ
ที ่แ ทจ ริง ” คํ า ตอบอยา งนี ้ม ัน ถูก มากแลว ; ถา ผู ใ ดฟง ไมเ ขา ใจเรื่อ งนี ้ พึง จัด
ตัว เองวา เปน ผู ที ่ย ัง ไมรูธ รรมะไดเ ลย; ไมรูธ รรมะอะไรเลยก็วา ได ถา ไมรูจ ัก
สิ่งที่เหนือการยอมรับและการปฏิเสธ.

ท านอาจารย ก็ บอกวา “เอ า ! ถู ก แกได หนั ง ของฉั นไป” นี้ หมายถึ ง
หนังที่หุมชั้นนอก ไมใชเนี้อ ไมใชกระดูก คือชั้นหนังแทๆ ; เสร็จแลวคนนี้นังลง.
นางชีคนที่ชื่อโซจิ ก็ยืนขึ้น แลวบอกวา “สิ่งที่เห็นครั้งเดียว แลวเปน
เห็นหมด เห็นตลอดกาล นั้นแหละคือธรรมะแทจริง ”.
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ท านอาจารย ก็ บ อกว า “เอ า ! ถู ก ! แกได เนื้ อ ของฉั น ไป”; คื อ มั น
ถูกกวาคนที่แรก จึงไดเนื้อไป ; แลวเขาก็นั่งลง.
คนที ่ส ามยืน ขึ้น ตอบวา “ที ่ไ มม ีอ ะไรเลย นั ่น แหละคือ ธรรมะ”
เขาใชคําวา ไมมีอะไรเลยเทานั้น, แตเราขยายความออกไปก็ไดวา ไมมีอะไรที่
ถือเปนตัวตนเลย นั่นแหละคือธรรมะแทจริง.
อาจารยก็บอกวา “ถูก ! แกได กระดูก ของฉันไป”; คือลึกถึงชั้นกระดูก.
ศิษยอีกคนหนึ่ง เปนศิษยกนกุฏิชื่อเอกา ยืนขึ้น หุบปากนิ่ง แลวยัง
เมมลึกเขาไป ซึ่งแสดงวา นิ่งอยางที่สุด เปนการแสดงแกอาจารยวา นี่แหละคือ
ธรรมะ ; การที่ ต อ งหุ บ ปากอย า งนี้ แ หละ คื อ ธรรมะ. อาจารย ก็ ว า “เออ ! แกได
เยื่อในกระดูก ของฉันไป”.
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นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายซึ่งลวนแตมี
สติปญ ญา ไดศึกษาเลาเรียนมามาก จงลองคิดดู คําตอบที่วาอยูเหนือการยอม
รับ และปฏิเสธนั ้น ยัง ถูก นอ ยกวา คนอื ่น ; สว นผู ที ่ต อบวา ลงเห็น ทีเดีย วแลว
เห็ นหมดและเห็ นตลอดกาลด วย ; นี่ ยั งถู กกวา ; แล วที่ วา ไม มี อะไรเลยนั้ น ยิ่ ง
ถูก ไปกวา อีก ; แลว ที ่ถ ึง กับ วา มัน พูด อะไรออกมาไมได มัน แสดงออกมาเปน
คํา พูด ไมได จนถึง หุบ ปากนิ ่ง นี ้ยิ่ง ถูก กวา ไปอีก . นื ่แ หละพวกเรามีส ติป ญ ญา
ละเอียดสุขุมแยบคาย มีความสํารวม ระมัดระวัง สงบอกสงบใจมาก จนถึงกับวา
ไมหวั่นไหว และเขาใจเรื่องไมหวั่นไหว หรือไมมีอะไรนี้ไดหรือไม ขอใหลองคิดดู
ถึงจะยังทําเดี๋ยวนี้ไมได ก็ขอใหเขาใจวา แนวของมันเปนอยางนั้น. คนที่รูอะไร
จริงๆ แลว จะไมพูดอะไรเลย เพราะรูซึ้งถึงขนาดที่อยูเหนือวิสัยของการบรรยาย
ดวยคําพูด; อยางที่เลาจื้อวา “คนรูไมพูด คนที่พูด นั้น ไมใชค นรู” นี่ก็หมาย
ถึง ตัว ธรรมะจริง ๆ นั ้น มัน พูด ไมไ ด. ถึง แมที ่อ าตมากํา ลัง พูด อยูนี ่ก ็เห็น กัน ยัง ไม
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ใชธ รรมะจริง เพราะมัน ยัง เปน ธรรมะที่พูด ได เอามาพูด ได ลองทบทวนดูวา
ทา นเคยเขา ใจซึม ซาบในความจริง หรือ ในทฤษฏีอ ะไร อยา งลึก ซึ้ง จนทา น
รูสึกวา ทานไม อาจบรรยายความรูสึกอันนั้น ออกมาใหผู อื่นฟ งได จริงๆ บ างไหม?
ถาเคยก็แปลวาทานจะเขาใจถึง สิ่งที่พูดเปนคําพูดไมได.
ธรรมะจริงมันพูดไมได ตองแสดงดวยอาการหุบปาก แตขอใหถือวา
เรากํา ลัง พูด กัน ถึง เรื่อ งวิธีห รือ หนทางที่จ ะเขา ถึง ธรรมะจริง ก็แ ลว กัน ; แตวา
เมื่ อ เขาถึงธรรมะจริงแลว มั น เป น เรื่อ งที่ จะต องหุ บ ปาก แตถึงกระนั้ น มั น ก็เป น
สิ่ งที่ จะต องถึ งเข าข างหน เป นแน นอน. ไม มี ครูบาอาจารย คนไหน จะมี อายุ เท านี้
อยูเรื่อ ยไป คงจะเปน ผูใ หญ เปน คนเฒา คนแก เห็น โลกในดา นลึก เห็น ชีวิต
ดานลึก โดยสิ้น เชิงเปนแน ฉะนั้น จึงควรเตรียมตัวที่จะเขาถึงแนวของธรรมะเสีย
แตป า นนี ้ จะไมข าดทุน , และก็ไ มใ ชวา เปน เรื่อ งเศรา หรือ เปน เรื่อ งนา เบื ่อ
จนเกินไป.
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ในที่ สุ ด เราจะต อ งมานึ ก กั น ถึ งเรื่ อ ง เปลื อ ก และ เนื้ อ บ า ง.นิ ท าน
ทั้ง หลายนั ้น มัน เหมือ นเปลือ ก ; สว น spirit ของนิท านนั ้น เหมือ นกับ เนื้อ ใน.
แตวาเปลือกกับเนื้อจะตองไปดวยกัน. ครูบาอาจารยทั้งหลาย อยาไดเกลียดเปลือก
และอยาไดยึดมั่นถือมั่นเอาแตเนื้อ มันจะเนาไดหมด. ขอนี้หมายความวา ถาเนื้อ
ไมมีเปลือก มั นจะเน า จะตองเป นเนื้ อที่เน า, เนื้ อที่ มีเปลือกเทานั้นที่ จะไม เน า ;
เหมือนอยางผลไม ถาไมมีเปลือก เนื้อมันจะอยูไดอยางไร, จะเปนมังคุด ทุเรียน
อะไรก็ต าม ถา มัน ไมม ีเปลือ กของมัน เนื ้อ ของมัน จะอยู ไ ดอ ยา งไร จะสํ า เร็จ
ประโยชนในการบริโภคของเราไดอ ยางไร ; ทั้งที่เราตอ งการบริโภคเนื้อ เปลือ ก
ของมัน ก็ตอ งมี. หรือ วา การที่ผ ลไมมัน จะออกมาจากตน มีด อกแลว จะเปน ลูก
มัน ยัง ตอ งเอาเปลือ กออกมากอ น เพื ่อ ใหเนื้อ อาศัย อยูใ นเปลือ กแลว เจริญ ขึ้น .
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ถาไมมีเปลือก สงเนื้ออกมากอน มันก็เปนตนไมที่โงอยางยิ่ง คือมันจะเปนผลไม
ขึ้นมาไมได เพราะเยื่อนั้นจะตองเปนอันตรายไปดวยแสงแดด ดวยลม ดวยอะไร
ต า งๆ หรื อ มดแมลงก็ ต าม ฉะนั ้ น มั น ต อ งมี เ ปลื อ กที ่ แ น น หนาเกิ ด ขึ ้ น ก อ น
เนื้อในเจริญขึ้นในนั้นก็เปนผลไมที่เติบโต แก สุก บริโภคได ; นั่นคือ คุณคาของ
เปลือก มองดูอีกแงหนึ่ง มันก็ยิ่งกวาเนื้อ มันมีคามากกวาเนื้อก็ได เพราะมันทํา
ใหเนื ้อ เกิด ขึ ้น ได สํ า เร็จ ประโยชน แตเราก็ไ มม ีใ ครกิน เปลือ ก เพราะตอ งการ
จะกินเนื้อ ฉะนั้นเราจะตองจัดเปลือกและเนื้อใหกลมกลืนกันไป.
นิทานอิสป หรือนิทานอะไรก็ตาม ตัวนิทานมันเหมือนกันกับเปลือก
ที่ จะรักษาเนื้ อในไว ให คงอยู มาจนถึงบั ดนี้ ได ถาไม ไส ไวในนิ ทานแล ว ความคิ ด
อันลึกล้ําของอิสป อาจจะไมมาถึงเรา มันสูญ เสียกอนนานแลว และจะไมมีใคร
สามารถรับ ชว งความคิด นั้น มาถึงเรา; เพราะวาเขาไมมีก ารขีด เขีย นในสมัย นั้น
หรือวา เอาตัวอยางกันเดี๋ยวนี้วา ชนชาติเอสกิโมทางแลปแลนด ทางขั้วโลกเหนือ
นั้นก็ยังมีวัฒ นธรรม หรืออะไรของเขา เลาตอ กันมาเปน พัน ๆ ป ยังพูด, ยังเลา
ยังสอนกัน อยู. ชนพวกนี้ไมมีห นังสือ เลย เดี๋ยวนี้ก็ยังไมมีห นังสือ พวกเอสกิโม
อยูใน “อิกลู ” หรือกระทอมที่ทําขึ้นดวยแทงน้ําแข็ง แตพอถึงเย็นค่ําลง ก็จุดตะเกียง
เขา ในกระทอ ม แลว คนที ่แ กชั ้น ปู ก ็ล งเลา สิ ่ง ตา งๆ ที ่ไ ดย ิน มาจากบิด า จากปู
จากทวด ; เด็ก เล็ก ๆ ก็ม านั่ง ลอ มและฟง ; ไมใ ชฟง เฉยๆ จํา ดว ย ทํา อยา งนี้
ไปเรื่อ ยทุก วัน ๆ จนเด็ก เหลา นี ้โ ตขึ ้น เปน ผู ใ หญ เปน บิด า เปน ปู  ก็ย ัง เลา
ตอ ไปอีก ฉะนั ้น จึง สืบ สิ ่ง ตา งๆ ไปไดเ ปน พัน ๆ ปแ ลว ก็อ ยู ใ น “เปลือ ก” คือ
นิท านทั ้ง นั ้น ; เขาจะตอ งเลา เปน นิท านอยา งนั ้น ชื ่อ นั ้น ที ่นั ่น อยา งนั ้น ๆ
ทั้ ง นั้ น . นั่นแหละคือ อานิสงสของเปลือก.
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ฉะนั้น ขอครูบาอาจารยทั้งหลาย อยาไดดูถูกดูหมิ่นนิทานชาดกใน
พระพุทธศาสนาเลย เพราะวานั่นแหละคือเปลือกที่ไดหุมหอหลอเลี้ยงธรรมะไว
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มาตั้งแตกอนพุทธกาล ทองเรื่องชาดกนั้น เราเห็นไดชัดวา มีมาแตกอนพุทธกาล
แลว จึง มาบรรจุเขา ในพุท ธศาสนา. ทอ งเรื่อ งเนื ้อ นิท านเหลา นั ้น นเปน ของกอ น
พุท ธกาล ซึ่ง พระคัน ถรจนาจารย อรรถกถาจารย ก็ต าม ทา นเอามาเพื่อ เปน
ภาชนะสําหรับใสบทพระธรรม เห็นไดชัดแมแตเรื่องพระราม สีดา. ก็เปนชาดก
เรื่องหนึ่ งชื่ อทศรถชาดก และมี เรื่องอื่นที่ เก าแก กวานั้ นก็ยั งมี เพราะฉะนั้ นนิ ทาน
หรือ เรื่อ งนิ ย ายเหล านี้ เขามุ งหมายจะให เป น ภาชนะรองรั บ ธรรมะ; อย าได ดู ถู ก วา
โงเ ขลา ครึค ระ สัต วพ ูด ได ตน ไมพ ูด ได พูด เท็จ ทั ้ง นั ้น อยา ไดค ิด อยา งนั ้น เลย.
คอยสอดส อ งอ า นดู ในเรื่ อ งชาดกห า ร อ ยกว า เรื่ อ งนั้ น แล ว ก็ จ ะมี เหลื อ เฟ อ ที่ จ ะเอา
มาสอนจริยธรรมที่มีชื่อตางๆ เชนหิริโอตัปปะ ขันติโสรัจจะ ทะมะ สัจจะ จาคะ
ทุก ขอทุกกระทงไดอยางนาสนุกสนาน เปนการเปดมหรสพในทางวิญ ญาณขึ้นใน
หองเรียน ; หรือถาไมชอบทําในหองเรียน ก็ทําในโรงเรียนวันอาทิตยก็ยิ่งดี.
โรงเรียนวันอาทิตยทางศาสนาของศาสนาอื่นเขาเจริญ มาก เขาจึงได
ประโยชนม าก โรงเรีย นวัน อาทิต ยท างพุท ธศาสนาเราในเมือ งไทยเรา หาทํา
ยายาก มี ๒-๓ แหง ไมกี ่ค น ในลัง กาหรือ ประเทศซีล อนนั ้น ไดย ิน วา มีตั ้ง
๒ หมื่นกวาโรงเรียน แลวก็นักเรียนวันอาทิตยเปนเด็กหลายแสนคน ; เขาโรงเรียน
วัน อาทิต ย นับ แตต ัว เป ย กๆ ขึ ้น ไป; สมัค รเองใครหา มก็ไ มฟ ง ที ่จ ะถือ ศีล
อุโ บสถ อดขา วเย็น แลว ก็รอ งไหก ระจองอแงเพราะหิว ขา ว แตก็ไ มย อมหยุด ;
เมื่อ แมบ อกวา ก็เลิก ถือ ศีล เสีย ซี หิวแลวรอ งไหทํา ไม ก็บ อกวา ไมห ยุด ไมเลิก
ถือ อยู เ รื่อ ย หิว ก็ท นรอ งไหเ อาดีก วา . ทา นลองคิด ดูวา เด็ก คนนี ้จ ะเปน เด็ก
อยา งไร โตขึ้น จะอาละวาดเปน เด็ก จิ ้ง เหลน หรือ เด็ก อะไรทํ า นองนั ้น หรือ ไม ;
เพราะฉะนั้นในประเทศลังกาจึงไมมีปญหาเรื่องยุวชนจิ้งเหลน. ในประเทศไทยเรา
หาโรงเรียนวันอาทิต ยทํายายาก เพราะฉะนั้นจึงตองเต็ม ไปดวยจิ้งเหลนอยูบาง
นี ่เ ปน ธรรมดา. ถา หากเรามีว ิธ ีใ ดวิธ ีห นึ ่ง เปด โรงมหรสพทางวิญ ญาณขึ ้น
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ทุ ก วั น อาทิ ต ย ดึ ง เด็ ก ๆ เข า สู  “โรงหนั ง ” โรงนี ้ ไ ด ท ุ ก วั น อาทิ ต ย แ ล ว ละก็
ป ญ หาน าทุ เรศ เรื่อ งยุ ว ชนเป น พิ ษ ในอนาคตจะหมดไป เป น การรวมมื อ กั น กั บ
กระทรวงศึก ษาธิก ารเปน อยา งยิ ่ง . หรือ วา ถา จัด ไปในความคุ ม ครองของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมมือกันดวยแลวก็ยิ่งวิเศษ เพราะฉะนั้นบางทีจะตองใช
สิ่ง ที ่เรีย กวา นิท านหรือ ชาดกเปน สว นใหญ เพื ่อ แกป ญ หาสว นหนึ ่ง ที ่ทํ า ใหเด็ก
ไมเบื่อตอธรรมะ หรือตอศาสนา ; ซึ่งครูบาอาจารยไดยื่นคําถามขอนี้ใหแกอาตมา
หลายๆ คนทีเดียว.
เรากําลังงงกัน อยูวาจะสอนจริยธรรมให แกเด็ กไดอ ย างไร; ขอใหถื อ
เอาอยางนี้เปน อยางหนึ่งก็แลวกัน อาตมาจึงใชคําวา โรงมหรสพทางวิญ ญาณ
สําหรับมนุษยแหงยุคปรมาณู.
วั น Holiday ข อ ง เรา จ ะ ต อ ง เป น วั น พ ร ะ คื อ วั น ส ะ อ า ด บ ริ สุ ท ธิ์ ไม
กลางคืน อัด ควัน กลางวัน เปน ไฟ และเปน วัน ธัม มัส วนะ คือ เปน วัน เพิ ่ม เติม
การศึก ษาวิช าความรูใ นทางธรรมยิ่ง ขึ้น ไป; และเปน วัน อุโ บสภ ถือ เปน วัน ที่
เขาอยูดวยความผาสุข หายเหน็ดเหนื่อยจากการที่เหน็ดเหนื่อมา ๖ วัน; แลวก็
เป น วั น ประเสริฐ สมกั บ คํ าวา holiday. หลั งจากนั้ น ครูบ าอาจารย มี จิ ต ใจสดชื่ น
ทํางานในวัน week days ซึ่งเปนวันทํางานทั้ง ๖ วัน ตอไปอีกไดอยาสนุกสนาน.
เดี ๋ย วนี้เราไมช อบวัน พระ ไมช อยวัน ธัม สวนะ ไมช อบวัน อุโบสถ ไดยิน เขาแลว
ขยะแขยง เรื่อ งมัน จึง เปน มากถึง ขนาดนี ้ ถา ไมช อบวัน พระ วัน อุโ บสถ วัน
ธัมมัสวนะ หรือไมชอบวัน holiday นี้ ก็หมายความวากระทรวงศึกษาธิการจะได
รับ ปญ หาหนัก เพิ ่ม ขึ้น อีก โดยแนน อน. ถา ประชาชนหัน หลัง ใหวัน พระ วัน
ธัมมัสวนะ วันอุโบสถดวยแลว มันก็จะเปนการลมละลายทางวิญญาณจนหมดสิ้น.
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มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

๑๒๙

ทานทั้งหลายที่เรียกตัวเองวาเปนครูหรือปฏิญาณตัวเองวาเปนครู
จะวาอยางไรขอใหลองไปชวยกันคิดดู. ทั้งหมดนี้ คือการที่เราจะนึกถึงสิ่งๆ หนึ่ง
ที่เปนเครื่องมือของการสั่งสอนจริยธรรม ; คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ. เรา
จะดัดแปลงขอธรรมตางๆ ใหเปนสิ่งที่นาศึกษา และเปนการบันเทิงธรรมไปหมด ;
จะเปนเครื่องชวยใหงายเขา ไมเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา ; แตจะเปนการกลิ้งครก
ลงจากภูเขาถึงที่มุงหมายไดโดยงายดาย.

อาตมาขอยุติการบรรยายธรรมสําหรับวันนี้เพียงเทานี้
--------------
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๕
เรื่อง

จุดหมายปลายทางของจริยธรรม
๑๕ มกราคม ๒๕๐๕
------------ทานที่เปนครูบาอาจารยทานหลาย,
ในการบรรยายครั้ งที่ ๕ นี้ อาตมาจะได กล าวถึ ง “จุ ด หมายปลายทาง
ของจริย ธรรม” แตเ นื ่อ งจากจะตอ งกลา วตอ จากที ่ค า งไวแ ตก อ น เรื ่อ งกิเ ลส
จึงจําเปนที่จะตองบรรยายเปนแนวไป จากกิเลส ไปสูความวางจากกิเลส ซึ่งเปน
จุดหมายปลายทางของจริยธรรม เปนความจําเป นอยางยิ่งที่จะตองศึกษา สิ่งที่
เรียกวา “กิเลส”. อาตมาจึงขอเรียกรองใหทานครูบาอาจารยสนใจ.
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ความมุงหมายที่จะแกไขสถานการณ ทางจริยธรรมของเรานั้น นับวา
เปน ความมุง หมายที่ดี ที่เลิศ ที่สํา คัญ และตอ งเอาจริงเอาจัง ; และอุป สรรค
ศัต รู ความรวนเร ความพัง ทลายของจริย ธรรม ก็อ ยูต รงที่กิเ ลสอยา งเดีย ว ;
และสิ่ง ที่เ รีย กวา กิเ ลสนั้น มีม ากมายหลายรูป , หลายแบบ, หลายเหลี่ย ม,
หลายคู ; มนุษยไมฉลาดพอที่จะควบคุมมันได มันจึงทําใหโลกของเราเปนทุกขหรือ
๑๓๐
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๑๓๑

ระส่ํ า ระสาย โดยที ่ไ มค วรเปน . ฉะนั ้น ในศาสนาทุก ศาสนาจึง เปรีย บกิเลสวา
เปน เสมือ นภูต ผีป ศ าจ ; โดยชื ่อ จะเรีย กวา อยา งไรก็ไ ดทั ้ง นั ้น เชน จะเรีย กวา
ซาตาน หรือ เรีย กวา อะไรก็ได ; ในพุท ธศาสนาก็เรีย กวา มารหรือ พญามาร ;
แตเ มื ่อ ไมเ รีย กโดยสมมุต ิ คือ เรีย กกัน ตรงๆ ก็เ รีย กวา “กิเ ลส” คํ า นี ้แ ปล
วา สิ ่ง ที ่ทํ า ใหเศรา หมอง; แมคํ า ในภาษาอัง กฤษก็ใชคํ า ๆ เดีย วกัน คือ คํ า วา
defilement ซึ่งแปลวา สิ่งที่ทําความเศราหมอง ; หรือบางทีก็ใชคําวาคอรรัปชั่น
(corruption) แปลวา “จุดที่แปดเปอนในพื้นที่ที่สะอาด”.
กิ เลสทํ า ความเศร า หมองแก ใจอย า งไร ก็ ข อเปรี ย บเที ย บกั น กั บ สิ่ ง
ทางวัต ถุ เชน สิ่งที่ไมส ะอาดสกปรกมาแปดเปอ นสิ่งที่ส ะอาด สิ่งนั้ก็ห มดความ
บริส ุท ธิ์ หมดความสวา งไสว หมดความเรีย บรอ ย อยา งนี ้เ ปน ตน จิต ที ่เ รา
ตอ งการใหส ะอาด, สวา ง, สงบนั ้น ไมอ าจสะอาด, สวา ง, สงบได ก็เพราะ
อํานาจของกิเลส ; ฉะนั้นขอใหถือเอาความหมายของคําวากิเลส ตามตัวหนังสือ
คือสิ่งที่ทําใหเศราหมอง ซึ่งเรียกกันตามภาษาชาวบานวา สกปรกไมสะอาด.
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ทีนี ้ ขอใหท บทวนถึง การบรรยายครั้ง ทื ่ ๓ ที ่พ ูด ถึง เรื่อ ง อุป สรรค
ศัต รูข องจริย ธรรมคือ กิเ ลสวา สิ ่ง ที ่เ รีย กวา กิเ ลสนั ้น ถา เมื ่อ กลา วโดยแมบ ท
คือ ตน ตอที ่ส ุด แลว ก็ม ีเ พีย งอยา งเดีย ว เรีย กวา อวิช ชา ; แปลวา สภาพที่
ปราศจากความรูที่ถูกตอง. เมื่อยังมีสภาพที่ปราศจากความรูที่ถูกตองอยูเพียงใด
แลว สิ่งตางๆ จะเปนไปในทางเศราหมอง, อยางนอ ยก็เศราหมองเพราะความ
ไมรูนั่น เอง. ตอ เมื่อ สภาพที่ตรงขามกัน คือ วิช ชา เขามา เปน สภาพที่เต็ม ไป
ดว ยความรูที ่ถูก ตอ ง หรือ สภาพที ่เปน ความรูอ ัน ตอ งปรากฏขึ้น แกจิต เมื ่อ นั ้น
สิ่ง ตา งๆ ก็จ ะเปน ไปในทางไมเ ศรา หมอง คือ สะอาด, สวา ง, สงบ ฉะนั้น จึง
จํ ากั ดต นตอของกิ เลสลงไปในอวิชชา เรียกวา กิ เลสในฐานะที่ เป น ประธาน หรื อ
แม บ ท มี ชื่ อ ว า อวิ ช ชา.
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๑๓๒

พุทธิกจริยธรรม

ถาดูตอไปก็จะเห็นวาอวิชชานี้ แสดงอาการออกไปเปน ๓; คือโลภะ
โทสะ โมหะ ขอ นี้ห มายความวา สภาพที ่ป ราศจากความรูนั้น ถา เปน ไปใน
ลักษณะที่เที่ยวกวาด, เที่ ยวกอบโกยรวบรัดเอาอะไรเขาหาตั ว ดวยความไม รูนั้ น
แลว เรีย กวา ความโลภ หรือ ราคะ; แตถ า สภาพแหง ความไมรูนั ้น แสดงอาการ
ไปในทางที่จ ะผลัก ไส หรือ วา ทํา ลายสิ่ง อื่น แลว ก็เรีย กวา โทสะ หรือ โกธะ ;
แตถาสภาพที่ปราศจากความรูนั้น เปนไปในลักษณะที่สงสัย ที่ทําไปดวยความ
ไมรู  สงสัย , ไมแ นใจ, มัว เมา ก็เ รีย กวา โมหะ ; ดัง นั ้น จึง ไดเ ปน ๓ กิเ ลส
คื อ โลภะ โทสะ โมหะ ตามที่เราเรียกกัน.
กิเลส ๓ ประเภทนั้น อาจจะแสดงอาการปลีกยอยออกมา หรือคลอด
เปน กิเลสนอ ยๆ ออกมาเปน อุป กิเลส ๑๖ ประการ มีล ัก ษณะตา งๆ ตรงตามที่
มันเกิดขึ้นนอยแกเราเปนประจําวัน หรือทุกชั่วโมง มีรายละเอียดดังที่กลาวมาแลวใน
วันกอน. ขอนี้ก็มุงหมายที่จะชี้ใหเห็นอาการปลีกยอยของกิเลสซึ่งเปนประธาน ;
และเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาใหดี ใหละเอียดละออจนรูเทาทันมัน
และควบคุมมันได ฉะนั้นรายละเอียดตางๆ เหลานี้ ขอใหจดจําไวเปนอยางยิ่ง ;
หรือ วาถาไมส ามารถที่จ ะจดจําไหวถา หากวาชุม นุม การอบรมนี้ ไดพิม พสําเนา
คํา บรรยายเหลา นี ้ขึ้น ก็ข อใหส นใจเปน พิเศษ ในเรื่อ งรายละเอีย ดของกิเ ลส ;
ศึก ษาจนเขา ใจ, จึง จะสามารถใชค วามรูท างพระพุท ธศาสนานี ้ ไปแกป ญ หา
ทางจริย ธรรม หรือ วา จะเอาชนะเด็ก ๆ ได คือ นํ า เด็ก ๆ ไปไดต ามความประสงค
ของเรา เพราะวา สิ ่ง ตอ ตา นนั ้น ไมม ีอ ะไรนอกจากกิเลส ; ถา เรารูเทา ทัน เรา
ก็บังคับมันได.
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กิเลสหมวดถัดไป ไดกลาวถึงในนามของสังโยชน ๑๐ ประการซึ่งเปน
กิเลสชั้นละเอียดที่ซอนอยูในสวนลึกของจิต ที่เราเรียกวา “สันดาน” นั้นก็คือการ
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๑๓๓

ระบุถึง กิเลสที ่แ ทจ ริง อยา งยิ่ง ดัง ที ่ไดบ รรยายแลว ในวัน กอ นนั ้น พรอ มทั ้ง ชี้ให
เห็น วา ถา เราจะนํา มาใชเปน หลัก ปฏิบ ัติ สํา หรับ ใหเด็ก ๆ นําไปใชป ฏิบ ัติ เพื ่อ
ละเวนแลว เราจะตองจํากัดความหมายของสังโยชนทั้ง ๑๐ ประการ แตละอยางๆ
นั้น อยางไร นี่ก็ข อใหส นใจเปน พิเศษ เพราะมัน เปน หลัก ที่งา ยและสะดวกมาก
ในการที่จ ะอบรมเด็ก ๆ ของเรา ใหเขารอ งเขารอยของพระพุท ธศาสนาไปตั้ง แต
ตน แลว ไมตอ งเปลี่ย นหลัก เกณฑอ ะไรเลยจนกระทั่งเติบ โต จนกระทั่ง เปน คน
แกช ราทีเดีย ว, ถา เราจะยึด เอาหลัก ๑๐ ประการนั้น เปน แนวสํา หรับ ปฏิบ ัต ิ ;
ดัง นั้น อาตมาจึง ขอวิง วอนครูบ าอาจารยทั้ง หลาย ใหส นใจเปน พิเศษ ทั้ง เพื่อ
ตัวทานเอง และเพื่อเด็กๆ ของทาน วาถาทานประหยัดเวลา คือวาทานไมอยาก
จะเสียเวลามาก ก็ขอให สนใจเรื่องนี้ เถิ ด จะกินเวลาน อยกวาเรื่องอื่ น. ทั้ งหมดนี้
นับวาเปนเรื่องที่บรรยายแลวในการบรรยายครั้งที่ ๓ แตเรื่องกิเลสนั้น ก็ยังไมจบ
จึงขอถือโอกาสกลาวตอไปในวันนี้ตอนตนจนจบ แลวในตอนทายก็จะไดกลาวถึง
“ความวางจากกิเลส”. ซึ่งเปนจุดหมายของจริยธรรมสืบไป.
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กิเลสหมวดตอไป ที่จะเอามาบรรยายใหทานทั้งหลายศึกษา ก็คือ สิ่งที่
เรีย กวา อุป าทาน ซึ่งมีอยู ๔ อยาง คนไทยเราพอไดยิน คําวา อุปาทาน ก็มี
ความรูสึกแลนไปในความหมายที่แคบมาก ไมเต็มตามความหมายของคําวาอุปาทาน
ในพุท ธศาสนาเลย ฉะนั ้น ควรจะศึก ษาเรื่อ งอุป าทาน ใหเขา ใจใหต รง. สิ ่ง ที่
เรีย กวา “อุป าทาน” ก็คือ กิเลสนั ้น เอง แตม ามองดูกัน ในเหลี่ย มอีก เหลี่ย มหนึ ่ง
คือเหลี่ยมที่มันทําใหเกิดความยึดมั่น ถือมั่น. เมื่อยึดมั่นถือมั่นแลวก็ตองเศราหมอง
แน น อน ฉะนั้ น เป น อั น ว า “อาการที่ มั น ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นั้ น ก็ เป น อาการของกิ เลส”
คําวา “อุป าทาน” ตามตัวหนังสือ แปลวา ยึด มั่น ถือ มั่น , ทํา นองเดียวกับ การ
ยึด มั ่น ถือ มั ่น ดว ยมือ แตนี ้เปน การยึด มั ่น ถือ มั ่น ดว ยจิต ใจ. ทา นแบง เปน
๔ อยาง คือ กามุปาทาน ยึดมั่นในทางกาม, ทิฏุปาทาน ยึดมั่นในทางความ
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คิด เห็น , สีลัพ พตุป าทาน ยึด มั่น ดว ยความงมงาย ตามที่เคยชิน มากอ น และ
อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นดวยความรูสึกวาตัวกูของกู.
คําบาลีทิ้งเสียก็ได ดังที่ทานครูบาอาจารยหลายคนไดยื่นคําถามเขามา
วาคําบาลีนี้ทําความยุงยาก และเปนเหตุใหเด็กๆ สนใจ. ถาไมอยากเกี่ยวของกับ
คําบาลี ก็ตองสนใจคําภาษาไทย ซึ่งฟงคอนขางจะยืดยาว. แตคําบาลีนี้มีประโยชน
ตรงที่มัน สั้น และอมความหมายไวห มด ถา เราจําไดแ ลว มีป ระโยชนม ากกวา
จําไมได; แลวอีกเทาไร คําบาลีก็จะกลายเปนคําไทยไปเอง ; แตที่เพราะเหตุที่เรา
ไมคอยสนใจนั้นแหละ มันจึงเปนคําตางประเทศอยูเรื่อย. อยาลืมวาในภาษาไทย
เรานี้ มีคําบาลีอยูตั้ง ๘๐ เปอรเซ็นต หนังสืออยางแบบเรียนภาษาไทย เรื่องสามกก
ครูบ าอาจารยคงจะคิด วา นั้น เปนภาษาไทยแทแตขอใหทําสถิติทุกๆ หนา จะมี
ภาษาบาลีอ ยูในทุก ๆ หนา โดยเฉลี่ย แลว ไมนอ ยกวาหนาละ ๑๓ คํา. หนังสือ
สามกกรูสึกวาเปนภาษาไทยแทๆ ถาเปนหนังสือเรื่องอื่น หนังสือธรรมดาดวยแลว
จะมีภาษาบาลีมากกวานั้นอีก. แตถาเราพูดกันอยูเรื่อย ทําความเขาใจกันอยูเรื่อย
เราก็จะชนะภาษาบาลี คือวาเอามาใชไดโดยสะดวก และมีประโยชนมาก ในฐานะ
ที่เปน คําบัญ ญัติเฉพาะหรือ technical term อยูใ นตัว ประหยัด เวลาไดม าก ;
ฉะนั้นอยาเพอเบื่อหนายอึดอัดในภาษาบาลี ทําไมไมเทาไรก็ชิน ; หรือยังทําไป
ไมได ก็สนใจภาษาไทย.
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อุปาทานที่หนึ่ง คือความยึดมั่นถือมั่นในทางกาม. กามก็คือความใคร
ฉะนั้นการยึดมั่นถือมั่น จึงยึดมั่นดวยความใครในสิ่งที่เรียกวากาม แลวก็ยึดมั่น
ในสิ่งนั้น ๆ ในฐานะที่เปนกาม คือ สิ่งซึ่งเปน ที่ตั้งของความใคร ; และสิ่งที่จ ะถูก
ยึด มั ่น ถือ มั ่น ก็ไ มม ีอ ะไรอื ่น นั ้น คือ โลก ; โลกก็ไ มม ีค วามหมายอะไรอื ่น
นอกจาก รูป , เสีย ง, กลิ ่น , รส, สัม ผัส ๕ อยา งนั ้น ที ่เ ปน ภายนอก ;
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รู ป เสี ย ง กลิ ่ น รส สั ม ผั ส นั ้ น แหละคื อ โลก. ขอให เ ข า ใจสํ า นวนโวหาร
ชนิด นี ้ไ วบ า ง จะชว ยไดม าก. ทา นอาจจะคิด ไดวา โลกเต็ม ไปดว ยสิ ่ง ตา งๆ
อยา งนั้น อยางนี้ไมรูกี่แสนอยาง แตแ ลวทุก อยางนั้น ไมมีอ ะไรมากไปกวา รูป ที่
เห็น ดว ยตา เสีย งที ่ไ ดย ิน ดว ยหู, กลิ ่น ที ่รู ไ ดด ว ยจมูก , และรสที ่รู ด ว ยลิ ้น ,
ตลอดถึงความรูสึกทางผิวหนัง ที่จะรูไดดวยความรูสึกทางผิวหนัง ฉะนั้นโลกก็คือ
รูป เสีย ง กลิ ่น รส สัม ผัส ; และรูป หรือ เสีย ง กลิ ่น รส สัม ผัส นั ่น เอง
เปนตัววัตถุสําหรับยึดมั่นดวยกามุปาทาน ยึดมั่นดวยความใคร ในฐานะเปนสิ่งที่
นา ใคร. คํ า วา ยึด มั ่น นี ้ มีค วามหมายถึง กับ วา ไมรูส ึก ตัว ; เพราะถา รูส ึก ตัว
มีค วามรู ถ ูก ตอ งแลว ยอ มไมย ึด มั ่น เพราะฉะนั ้น ไมต อ งเอาอะไรเปน หลัก ฐาน
พยาน แตวา จากเรื่อ งราวในหนา หนัง สือ พิม พทุก วัน นี้ จะเห็น ไดวา มีค นตาย
หรือ ฆา ตัว เองตาย ดว ยอํา นาจของกามุป าทานนี้ป ระจํา วัน ไมเ วน แตล ะวัน .
ในบางประเทศที่ เจริญ ศิ วิไลซ แล ว สถิ ติ ที่ แสดงออกมา ปรากฏวา มี การฉุ ดครา
อนาจารทุ ก ๆ ๒ นาที ใ นประเทศนั ้ น . ขอให คิ ด ดู ว า เป น ด ว ยอํา นาจอะไร
นั ่น ก็ค ือ สิ ่ง ที ่เราไมค อ ยรูจัก มัน ในนามวา “กามุป าทาน” นั ่น เอง ; มัน ทํ า ลาย
โลกนี้ใหเศราหมองไมนาดูไปมากนอยเทาไร ; มันจึงเปนเหมือนปศาจหรือพญามาร
ที ่ม องไมเ ห็น ตัว เรน ลับ อยา งยิ ่ง . แลว ทํ า ลายมนุษ ยเ ราอยา งยิ ่ง อยา งหนึ ่ง ;
แลว มัน อยู ที่ไ หน? มัน กลายเปน มาอยู ในจิต ใจของเราทุก คน ถา ควบคุม ไวไ ด
ก็ไ มเ กิด ถา ควบคุม ไมไ ด ก็ป รากฏออกมาเปน อาการทางกาย ทางวาจา.
คนที่เปน สุภ าพบุรุษ สตรีนี้ ไมแ สดงอะไรออกมา ก็เพราะวาควบคุม สิ่งนี้ไวได ;
เมื่ อ ควบคุม ไวไมได ; มัน ก็แ สดงออกมาเปนการกระทําอยางภูต ผีปศ าจ อยาง
ซาตาน อยางพญามารในลัก ษณะหนึ่งทีเดีย ว ฉะนั้น เราจะนําเด็ก ๆ ของเราไป
อยางไร ; ก็ลองคิดดู.
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อุป าทานที ่ส อง คือ ยึด มั ่น ถือ มั ่น ในทางความคิด เห็น ตลอดถึง
ความเชื่อ . ความคิดเห็นนี้ตั้งอยูบนความเชื่อ หรือ ความเชื่อ ก็มีมูลมาจากความ
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คิดเห็น อาศัยกันอยู แตรวมกันแลวเรียกวา ทิฏฐิ หรือความคิดเห็น จะดีกวา.
เมื่อมีความคิดเห็นอยางไรแลว คนเราก็ทําไปตามความคิดเห็น ไมยอมเชื่อคนอื่น
ฉะนั้น จึงไมเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวง ทั้งๆ ที่ค นทุก คนถือ วา ตนมีค วามจริง
ของตนเอง เพราะฉะนั้น สิ่ง ที ่เรีย กวา ความจริง ของคนๆ หนึ ่ง มัน จึง เปน แต
ความจริง เทา ที ่เขารู เขามองเห็น เทา นั ้น ไมใชถ ึงที ่ส ุด ไมใชค วามจริง
ที ่แ ทจ ริง ถึง เด็ด ขาด, ถึง ที ่ส ุด ที ่เ รีย กวา ปรมัต ถสัจ จะ หรือ อะไรทํ า นองนั ้น ; ใคร ๆ
มีความจริงของตนทั้งนั้ น ฉะนั้ นใครๆ จึงยึดมั่ นในความคิดความเห็ นของตน ; อุดมคติ
ของมนุ ษ ย เราจึ งต า งกั น เป น คนๆ ไป เป น พวกๆ ไป เป น ประเทศๆ ไป เป น มุ ม โลก
แตละมุมไป จึงรบราฆาฟนเบียดเบียนกันได. ที่เปนสวนบุคคลนั้น นาอันตราย
อยูต รงที ่วา ไมอ ยากลอง ไมก ลา ลอง ในสิ่ง ที ่แ ปลกมา เพราะมีค วามยึด มั ่น
ถือมั่ นมาแตเดิมวา ตองเปนอยางนั้ น ตองเป นอยางนี้ไปตามความยึดมั่น ความ
คิด เห็น ของตัว เสีย หมด ; ตัว อยา งเชน เมื ่อ ไมกี่ปม านี้ ทางบา นนอกยังไมก ลา
ใชยาแกโรคสมัยใหม ยึดมั่นถือมั่นในยาแผนโบราณ ก็ดวยทิฏฐิอยางนั้น กระทั่ง
ไมย อมกิน หรือ กลัว และเกิด เรื่อ งแปลกๆ นา หวัว ขึ้น เปน อัน มาก อาตมานํา มา
ใหเห็น เปน ตัว อยา งวา สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ทิฏ ุป าทานนั ้น ไมใ ชข องที ่เกี ่ย วกับ ชีว ิต
ประจําวันของคนเรา ; มันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคนทุกคน แตแลวไมมีใคร
จับตัวมันขึ้นมาดู.
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อุปาทานที่สาม ก็คือ ยึดมั่นถือมั่นอยูดวยความงมงาย ในสิ่งที่ทํามา
อยางเคยชินอยางบรรพบุรุษเคยทํามาอยางไร ก็ตองทําอยางนั้นตอ ไป เชนบาง
บานปู ยา ตา ยาย เคยมีศาลพระภูมิ ลูกหลานก็ตอ งมีตอ ไป มันมีความกลัว
มันมีความวาเหวใจ เพราะถูกทําใหเขาใจอยางนั้น ใหยึดมั่นอยางนั้นมาตั้งแตเล็ก ;
หรือวาเห็น ปู ยา ตา ยายแขวนเครื่องราง พระเครื่องหรือตะกรุดหรืออะไรก็สุดแท
ก็กลัว. ไมกลาที่จะเลิกสิ่งเหลานั้น ตองทําตามไป ตลอดถึงพิธีรีตองเล็กๆ นอยๆ
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เชนจะตองเสกน้ําลางหนา จะตองหันหนาทางทิศนั้น ทิศนี้ จะตองดูหมอ จะตอง
อะไรตางๆ ซึ่งลวนแตเปนการกระทําที่ไมตั้งอยูในอํานาจของเหตุผล.
ความที่ไมตั้งอยูในอํานาจของเหตุผลนี้ เรียกวา สีลัพพตปรามาส. โดย
ทั่วไปที่รายไปกวานั้นก็คือวา ระเบียบปฏิบัติที่ดีงามตางๆ ที่มีผลอันแทจริง ก็ไป
เขาใจผิด จนกลายเปน ของขลัง ทําไปอยางขลัง ; อยางเรื่อ ง “เถรสอ งบาตร”;
การที่พ ระจะตอ งเอาบาตรมาสอ งนั้น เปน เรื่อ งของวินัย เพื ่อ ตรวจดูวา บาตร
ยังเรียบรอยอยูตามวินัยหรือไม; ถาชํารุดก็ตอ งซอ ม ไมซอมเปนอาบัติ; หรือ วา
ถาชํารุดขนาดที่ตองเปลี่ยนก็ตองเปลี่ยน ถาไมเปลี่ยนก็ถือวาเปนอาบัติ ทํานองนี้
จึงตอ งตรวจตราดู. ทีนี้อ าจารยก็ย กบาตรขึ้น สอ งดู ฝา ยลูก ศิษ ยไมรูเรื่อ งก็เลย
สอ งดูต ามๆ กัน อยา งนั้น ไมรูวา สอ งทํา ไม กระทั่ง ตอ มาการสอ งบาตรนี้ก ลาย
เปน ระเบียบขลังหรือ ศักดิ์สิท ธิ์ จนเรีย กวา เถรสอ งบาตร คือ ทําอะไรตามๆ กัน
เท านั้ นเอง. ตั วอย างเหล านี้ มี อยู ทั่ วไป แทบจะเรียกวาทุ กอย างในชีวิตประจําวัน
ของเราที่เกิดมา แลวก็พบกันเขากับพิธีรีตองตางๆ ที่เขาใจไมได ถืออยางงมงาย
ที่งมงายมาแตเดิมก็งมงายตอไป ; ที่ถูกจริงที่มีเหตุผลก็ถูกทําใหงมงาย ไม อยูใน
อํา นาจของเหตุผ ล ถา ยึด มั ่น ถือ มั ่น อยู ใ นการกระทํ า อยา งนี ้เรีย กวา ยึด มั ่น ใน
สีลั พพตปรามาส เป นเครื่องหมายของมนุ ษย ที่ยั งต่ํ าต อยน อยการศึ กษา ยั งเป น
barbarian เหมือนกับสมัยที่ยังไมมีการศึกษา แลวติดมาจนกระทั่งบัดนี้ ก็ละไมได.
การไหวภูตผีปศาจ ไหวดินไหวอะไรตางๆ นี้ มันมีมูลมาจากความกลัว ของคน
ที่ ยั งไม มี ความรูก็ ยั งสงวนกั นเอาไวมาจนกระทั่ งถึ งบั ดนี้ ; พยายามให คํ าอธิบาย
ตางๆ เปนการแกตัวใหคงไดปฏิบัติตอไป นี่เรียกวาเปนสิ่งที่เหนียวแนน จึงเรียก
วาอุปาทาน.
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อุป าทานที ่สี่ นั ้น เรีย กวา ยึด มั ่น ถือ มั ่น ดว ยความรูส ึก วา เปน ตัว เรา
เปน ของเรา. นี ่เกือ บเปน สัญ ชาตญาณของสัต วทั ้ง หลาย ที ่จ ะตอ งมีค วามรูสึก
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เปน ตัวเราของเราเสมอ. เมื่อ เกิด มีตัวเราขึ้น มาแลว ก็ตอ งมีค วามยึด มั่น ถือ มั ่น
ที่ เป น เหตุ ให เห็ น แก ตั วเรา ที่ เรี ย กว า egoism รู สึ ก ว า “เราเป น เรา” ขึ้ น มาก อ น
เมื ่อ ควบคุม ไวไ มไ ด ก็เ ปน ความเห็น แกต ัว ที ่เ รีย กวา selfishness. ขอใหค รู
อาจารยสนใจสิ่งที่เรียกวา “ความเห็นแกตัว” นี้ใหมาก เพื่อประโยชนแกตนเอง
และเพื่อ เด็ก ๆ ของเรา. ปญ หาตา งๆ มาจากความเห็น แกตัว ทั้ง นั้น ; มัน จึง
เปนอุปาทานที่รายกาจมาก.
จริงอยูที่วา อุป าทานเหลานี้ โดยเฉพาะขอ ที่ ๔ นี้ ถา ตัด ไดเปน ถึง
พระอรหัน ต มีสถานะเปน พระอรหัน ต คือ บริสุท ธิ์สะอาด, สวาง, สงบถึงที่สุด .
เราไมเอาถึงอยางนั้น เราเอาแตเพียงควบคุม selfishness ไวใหได; สวน egoism
นั้น ก็จ ะตอ งปลอ ยไปกอ น เพราะทํา อยา งไรเสีย ก็ยัง ละมัน ไมไ ด; เปน ปุถุช นที่
ไมเห็นแกตัว หรือเห็นแกตัวนอ ย ถาจะเปนตัวหรือจะมีตัว ก็เปนตัวที่ดี ไมเปน
ตัวที่เลว คือยึดมั่นฝายที่ดีที่แทจริงไวกอน แลวก็ใหบางไป บางไป จนกวาจะหมด.
นี่คืออุปาทาน ๔ จะเห็นวามีอยูในชีวิตประจําวัน ของครูอาจารยและของเด็กๆ ;
ทานจะแกปญหาไดมาก ถาเขาใจเรื่องนี้. นี่เปนการกลาวถึงกิเลสในรูปของความ
ยึดมั่นถือมั่น.
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ทีนี้ กิเลสอีกรูปหนึ่ง เปนรูปของการหมักดอง หรือหมักหมมอยู
ในสันดาน. นั้นก็คือสิ่งที่คลายๆ กัน หรือประเภทเดียวกัน แตเราไปมองดูใน
เหลี่ยมที่มันเปนความดองอยูในจิตใจ เหมือนกับเชื้อหมักตางๆ ซึ่งจะคอยๆ กลาย
เปนสิ่งมากมายขึ้นมาได มันเปนเพียงสวนนอย แตเมื่อหมักดองถูกวิธี มันก็
กลายเปนของมากมายขึ้นมาได , หรืออีกนัยหนึ่งก็คือวา เชื้อหมักถายังคงมีอยูแลว
มันหมักไดเรื่อยไป, อยางเขาหมักสาเหลาหรือหมักอะไรอยางนี้ เก็บเชื้อไวเพียง
นิดเดียวเทานั้น มันก็จะหมักไดเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุดเลย. กิเลสในแงของความ
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หมักดองเหลานี้แจกออกเปน ๔ ; หรือบางทีก็เปน ๓ ; ถาเปน ๓ ก็คือ กามอยางหนึ่ง,
ความรูสึกวาเปนนั่นเปนนี่ อยางหนึ่ง, แลวก็ อวิชชา คือความไมรูอีกอยางหนึ่ง
รวมเปน ๓ อยา ง (กามาสวะ, ภวาสวะ, อวิช ชาสวะ) เหลา นี้ห มัก ดองอยูใน
สัน ดานโดยไมม ีใ ครรูสึก . ถา จะใหเ ปน ๔ อยา ง ก็เ ติม “ทิฏ ฐิ” เขา ไปอีก
อยางหนึ่ง เปน ๔ อยาง.
ชื่อนี้ ไม สําคัญ แตดูวาเราประสบความยุงยากลําบาก บั งคับ ตั วเอง
ไมไ ด ทั ้ง ๆ ที ่อ ยากจะบัง คับ ใหได ทั ้ง ๆ ที่รัก ตัว สงวนตัว อยา งยิ่ง แตก็พ า ยแพ
แกอํ านาจฝ ายต่ํ าอยูบ อยๆ นี่ ก็เพราะวา เราฆ ามั นตายเดี๋ยวนี้ แต เชื้อมั นยังมี อยู
มันก็ห มักขึ้นมาใหม เกิดเปนกิเลสสมบูรณ ขึ้นมาใหม อีก จึงตองรูถึงเชื้อสวนลึก
และฆาเชื้อสวนลึก ทานจึงมีการสอน การแนะนําใหพิจารณาใหเห็นชัด จนทําลาย
กิเลสในลักษณะที่เปนเชื้อหมักนี้เสียได อยางนี้เรียกวา อาสวะ อาสวะ แปลวา
สิ่งหมักดอง มีอยู ๔, หรือ ๓, ตามแตที่จะยกขึ้นมากลาว.
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อีกปริยายหนึ่ง ที่อาตมาจะกลาวเปนขอสุดทาย ก็คือวา กิเลสในเหลี่ยม
ของความหมายวา ทว มทับ เหมือ นกับ น้ํ า ทว ม. เราชว ยตัว เองไมไ ด ถา หาก
มีอะไรทวม มันหายใจไมออก มันจะจมน้ําตาย เหมือนกับเราตกไปในน้ํา มันมี
แตจะจมน้ําตาย เพราะน้ําท วมปาก ท วมตา ท วมหู ท วมจมู ก ทวมตัว. กิเลสมี
อาการทวมใจสัตว ทวมวิญ ญาณของสัตว ; วิญ ญาณของสัตวจึงจมลงไปในน้ํา
คือกิเลส แลวก็จมน้ําตาย คือตายในทางวิญญาณ ; ทั้งที่รางกายยังเดินได วิ่งได
หัว เราะได แตท างวิญ ญาณนั้น จมน้ํา ตายแลว เพราะการที่ต กไปอยูในอํา นาจ
ฝา ยต่ํา จนโงหัว ไมขึ้น ; แลว ก็ไมมีอ ะไรอีก . ทา นก็ระบุชื่อ เปน กาม, เปน ทิฏ ฐิ,
เปน ภวะ คือความเปนนั่นเปน นี่ ความรูสึกวาตนเปนนั่นเปน นี่ แลวก็อ วิชชาอีก
เหมือนกัน ชื่อเหลานี้จําไดก็ได จําไมไดก็ได ; ถาจําไดก็ยิ่งดี แตใหรูความหมาย
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ของมันวา บรรดากิเลสทั้งหลายนี้ มันมีเหลี่ยมมีคู ที่จะมองดูมันไดในแบบ หรือ
ในรูป หรือในลักษณะตางๆ กัน, มันเปนเรื่องทําใหมืดเหมือนกับกลางคืน และ
ยิ ่ง กลางคืน ก็ม ี เรีย กวา อวิช ชา ; มัน ทํ า ใหเ ศรา หมอง สกปรกเหมือ นกับ
แปดเป อ นดว ยของสกปรกก็ม ี เรีย กวา กิเ ลส ; แลว เป อ นเล็ก นอ ยเสีย เรื่อ ย
ทั้ งวั น ทั้ งคื น ก็ เรี ยกว า อุ ป กิ เลส ; ผู ก มั ด รัด ดึ ง ไม ให ห ลี ก ออกไปได จากความทุ ก ข
ก็เ รีย กวา สัง โยชน ; ที ่เ ปน เหตุใ หย ึด มั ่น ถือ มั ่น ดว ยความสมัค รใจ เรีย กวา
อุป าทาน ; ที ่เปน เชื ้อ หมัก ดองอยู ใ นสัน ดาน ก็เรีย กวา อาสวะ ; ที ่ท ว มทับ
วิญญาณอยูเสมอก็เรียกวา โอฆะ.
แตขอใหสังเกตดูสักหนอยวา การทวมของกิเลสนี่ ไมไดปรากฏติดตอ
กันไปตลอดกาล มันจะมีปรากฏออกมา ตอเมื่อมีเหยื่อของกิเลส เขามาทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มัน จึงพรอ มที่จ ะลน ขึ้น มาทว ม. เวลาที่วา ง
จากกิเลสนั้น ก็พอจะมีอยูตามธรรมชาติ ; เราตองขอบคุณ ธรรมชาติในขอนนี้ ;
หรือวาเราเปนหนี้พ ระธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติอ ยูโดยไมรูสึกตัว ; เพราะวา
ถาไมใหโอกาสวางเสียเลย เราก็คงเปนโรคเสนประสาท เปนโรคจิต ถึงกับตาย
กัน หมดแลว ไมรอดชีวิต อยูได. ธรรมชาติจัด มาใหวางอยูต ามสมควร พอที่จ ะ
ไมตอ งตายเสีย พอเหมาะพอสมที่จ ะมีชีวิต อยู จึงมีชีวิต อยูได ; นั้น คือ ลัก ษณะ
ของความวา งจากกิเ ลสที่เ ปน ไปเองตามธรรมชาติ เปน ธรรมะของธรรมชาติ
เราควรรูสึกตัวขอบใจไว แลวจะได ขยับขยายใหมากขึ้นไป ถึงกะวาเราทํ าใหเพิ่ ม
ขึ้นได. นี้เรียกวาเรื่องของกิเลส มีหัวขอมี code อยางนี้ จะจําแนกไดอยางนี้.
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ทีนี้ อาตมาจะไดกลาวถึง การเกิดขึ้นแหงกิเลส มีครูบาอาจารยหลายคน
ยื่นความประสงคในแผนกระดาษแผนนี้มาวา ขอใหบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาท.
อาตมาก็งง ; ที่งงเพราะไมคิดวาครูอาจารยจะสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท ; แลวก็
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ดีใจที่วา ความกาวหนาไดมีขึ้นมาแลว ในวงการครูอาจารย ถึงกับทําใหสนใจเรื่อง
ปฏิจ จสมุป บาท. เรื่อ งนี ้เ ปน เรื ่อ งของหัว ใจของพระพุท ธศาสนาดว ยเรื ่อ ง
หนึ่ง หรือรูปหนึ่ง คือบอกเรื่องทุกขเกิดขึ้นมาไดอยางไร และดับไดอยางไร หรือกิเลส
กอรูปขึ้นมาอยางไร และจะสลายลงไปไดอยางไร และยังเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาในขอที่วา พระพุ ทธศาสนาเรานั้น ไม ตอ งมี personal god คื อพระเจา
อยา งที่เปน ตัว ตนบุค คลอยา งนั้น อยา งนี้ หรือ เปน เทวดาอยา งนั้น อยา งนี้ก็ต าม
เขา มาเกี ่ย วขอ งดว ยเลย. เรามองเห็น ชัด วา สิ ่ง ทั ้ง หลายทั ้ง ปวงเปน ไปไดต าม
ธรรมชาติ โดยธรรมชาติ โดยกฏเกณฑข องธรรมชาติ; เราจึง บัญ ญัต ิว า
ความทุกขนี้เปนไปตามเกณฑในตัวมันเอง ไมตองมีตัวพระเปนเจายื่นมือเขามา.
แตถาจะใหมีพระเปนเจาก็ไดเหมือนกัน คือกฏเกณฑแหงธรรมชาตินั้นเอง เปน
พระเจา ซึ่งใครตา นทานไมไหว. พระเปน เจา อยา งนี้ ไมใช personal god คือ
ไมใชพระเปนเจาอยางเปนคนหรือเทวดา แตวาเปนพระเปนเจาที่ยิ่งไปกวานั้นมาก
ที่เฉียบขาดศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกวานั้นมาก ; นั้นคือกฏธรรมชาติ.
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คํ า วา ปฏิจ จสมุป บาท นั ้น ควรถือ เอาความหมายตามตัว หนัง สือ
นั้น แหละ. “ปฏิจ จ” แปลวา อาศัย . “สมฺป ปาทะ” แปลวา เกิด ขึ้น พรอ ม ;
รวมกัน ก็แปลวา อาศัยกันแลวเกิดขึ้น, อาศัยกันแลวเกิดขึ้น ; จึงมีคําแปลเปน
ภาษาอั งกฤษว า dependent origination. origination แปลว าการก อรู ป ขึ้ นมา ;
dependent ก็แปลวา ซึ่งอาศัย กัน ซึ่งเนื่อ งกัน . ถา ใหเด็ก ๆ เขา ใจความหมาย
ของคําวา dependent origination ละก็ลองเลาเรื่องอยางนี้ใหฟงวา ดวงอาทิตย
มัน มีอ ยู  อยา งในวิท ยาศาสตร เราถือ วา เปน ตน ตอที ่ม าของสิ่ง ทั ้ง ปวงอยู แ ลว .
เพราะดวงอาทิต ยม ีอ ยู  ใชคํ า วา “เพราะดวงอาทิต ยม ีอ ยู ” จึง มีค วามรอ น,
เพราะความรอ นมีอ ยู  น้ํ า จึง ถูก เผา ; เพราะน้ํ า ถูก เผาดว ยความรอ น จึง มี
ไอระเหยเกิด ขึ้น และระเหยไป ; เพราะมีไ อระเหยของน้ํา ระเหยขึ้น ไป จึง มี
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เมฆ ; เพราะเมฆมีอ ยู  จึง มีฝ นตกลงมา ; เพราะมีฝ นตกลงมา ถนนก็ลื ่น ;
เพราะถนนลื ่น รถยนตข องนาย ก.ก็ล งไปในคู ; นาย ก. ก็เ จ็บ ตอ งไปหา
หมอ ; ซึ่ง หมายถึงทุก ขเกิด ขึ้น แลว หมอก็ต อ งทํ า งานอยา งนี ้. นี่อ ยา งนี ้เรื่อ ยไป
ไมตองมีอะไรเขามาเกี่ยวของนอกจากตัวมันเองในกลุมนั้น อาศัยกันแลวเกิดขึ้น
อ าศั ย กั น แล ว เกิ ด ขึ ้ น , อ าศั ย กั น แ ล ว เกิ ด ขึ ้ น , อ าก ารอ ย า งนี ้ เรี ย ก ว า
ปฏิ จ จสมุ ป บาท.
เราใหเด็ก ๆ ของเรา มีห ลัก ที ่จ ะเขา กัน ไดก ับ พุท ธศาสนา ก็ค ือ ไม
เชื่อ งมงายในสิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ที ่พ ิสูจ นไมไดดว ยเหตุผ ล ; ใหเขามีห ลัก เกณฑอ ยูใ น
อํานาจของเหตุผล พิสูจนสิ่งตางๆ ดวยเหตุผล แลวจึงยอมรับ ไมตองฝากไวกับ
“สิ่ง ไร-ก็ไ มรู” มองไมเห็น ตัว เชื่อ ไวกอ นอยา งดํ า มืด ไป แลว ก็ใ นฐานะเปน สิ ่ง
ศัก ดิ ์สิท ธิ์. นี่จ ะนํ าไปสูสีล ัพ พตุป าทาน หรือ ความทุก ขอ ยา งอื ่น ; เราชําระพื ้น
ฐานแหง จิต ใจของเด็ก ๆ ของเรา ใหอ ยู ใ นอํา นาจเหตุผ ลเสีย กอ น สิ่ง ตา งๆ จึง
จะงา ยสํ า หรับ การอบรมจริย ธรรมแกเ ด็ก เรา ; ฉะนั้น จึง นับ วา ความหมาย
อันแทจริงของเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งแกพุทธบริษัท.
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เรื่องจริงๆ ของปฏิจจสมุปบาท นั้นก็มีอยูวา :

เพราะอวิ ช ชา สภาพที่ ป ราศจากความรูมี อ ยู จึ งมี สั ง ขาร คื อ อํ า นาจ
ที่จะบันดาลใหสิ่งทั้งหลายปรุงแตงกันขึ้น แลวเปนไป ไมใหอ ยูกับที่ ;

เพราะสั งขารอย า งนี้ มี อ ยู วิ ญ ญาณธาตุ จึ งเกิ ด ขึ้ น หรือ ปรากฏขึ้ น ใน
ลัก ษณะที ่ทํ า หนา ที ่ข องมัน ได; เพราะเมื ่อ วิญ ญาณธาตุม ีอ ยู  สิ ่ง ที ่เ รีย กวา
นามกั บรูป คือ กายกับใจ ก็ทําหนาที่ของมันได คือเกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทํ าหนาที่ของ
มันได ;
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๑๔๓

เพราะนามรูปคือกายกับใจมีอยู สิ่งที่จะรับอารมณ จากภายนอก ที่เรียก
วา อายตนะ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจเอง ก็มีอยู ;
เพราะอายตนะจะรั บ อารมณ อ ย า งนั้ น มี อ ยู มั น ก็ เป น เหตุ ใ ห มี ผั ส สะ
คือการกระทบกันกับอารมณ ภายนอกนั้นได จึงมีการกระทบกับอารมณ ภายนอก
คือ รูป เสีย ง กลิ่น รส สัม ผัส อยา งที่ก ลา วแลว ; คือ โลกนั้น เอง ใจจึง กระทบ
กันกับโลกได ;
เพราะผัสสะมีอยู ก็มี เวทนา คือเมื่อกระทบแลว ก็เกิดเปนความรูสึก
ทางตา ทางหู ทางจมูก ฯลฯ วาเปน อยางไร เชน นั่น สวย ไมส วย หอมหรือ
เหม็น พอใจหรือไมพอใจ อยางนี้เรียกวา เวทนา ;
เพราะเวทนามีอยู จึงเกิดความอยากในเวทนานั้น คือ ตั ณ หา; ถา
เวทนานั ้น ถูก ใจ ก็อ ยากไดห รือ อยากเปน , อยากเอา; ถา ไมถูก ใจ ก็อ ยาก
ทํา ลายเสีย หรือ อยากใหพ น ไปเสีย หรือ อยากตายเสีย หรือ ไมก็อ ยากทํา ลาย
ตั วเองเสี ย เพื่ อไม ให ประสบกั บเวทนานั้ น ; เหล านี้ ล วนแต เรียกว าตั ณ หาทั้ งนั้ น;
เพราะมีเวทนาจึงเกิดความอยากคือ ตัณหา ;
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เพราะมีตัณ หา คือ ความอยากนั้น จึงมีอ ุป าทาน คือ ยึด มั่น ถือ มั่น
ในสิ่งที่ตนอยาก ดวยลักษณะที่กลาวแลวขางตนในเรื่องอุปาทาน ๔ ประการ;

เพราะมีอุปาทานเต็มรูปอยางนั้น หมายความวา มันมีตัวกูผูอยาก รูสึก
ขึ้น มาในใจทีเดีย วเปน ตัวเรา และยึด มั่น อะไรไวโดยความเปน ของเรา ; ยึด มั่น
ตั วเองวาเป นตั วเรา ยึ ดมั่ นสิ่ งภายนอกวาเป นของเรา ; ถ าความรูสึ กที่ เป นความ
ยึด มั่น อยา งนี ้ม ีอ ยูแ ลว ก็เรีย กกวา พรอ มแลว ที ่จ ะ “เกิด ” ออกมาเปน รูป รา ง
โดยสมบูรณ ;
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ดังนั้นจึงกลาววา เพราะมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ จึงมี
ความมี ความเปน ที่เรีย กวา ภพ. ภวะ หรือ ภพ หมายความวา ถา เรารูส ึก
ขึ ้น ในใจวา เราเปน อะไร ก็แ ปลวา เราไดภ พอยา งนั ้น ; ภวะ ภพ อา นวา พบ
แปลวา เปน เชน ถา เรารูส ึก วา เราเปน ผู ไ ด ก็เ กิด เปน ผู ไ ดขึ ้น มา ; หรือ รูส ึก
ตัว เองอยา งมนุษ ย ก็เปน มนุษ ยขึ้น มา ; รูส ึก ตัว เองอยา งเทวดา ก็เปน เทวดา
ขึ้นมา ; รูสึ กตัวเองไปในทางต่ํ าทราม ก็ เกิ ดเป นสั ตวนรกขึ้ นมา; คํ าวา “ภพ” นี้
หมายความถึ ง การพร อ มบริ บู ร ณ ที่ จ ะเป น นั่ น เป น นี่ อ อกมา.
เพราะมี ภพ ก็ มี ชาติ คื อความเกิ ดออกมาเต็ มรู ป ว าบุ คคลนั้ นเป นอะไร.
นี่เรียกวา ชาติ ความเกิด หมายถึงความเกิดในทางวิญ ญาณ ไมใชคลอดจาก
ทอ งแม. นั ่น มัน เปน ความเกิด ทางวัต ถุรา งกาย หรือ ทางฟส ิก ส; สว นชาติ
ความเกิดในที่นี้หมายถึง spiritual คือทางฝายวิญญาณ; เกิดมาดวยความยึดมั่น
ถือ มั ่น เต็ม ที ่ สมบูรณเต็ม ที ่ แลว แสดงออกมาทางกาย. เมื ่อ มีช าติอ ยา งนี้แ ลว
ไมตอ งสงสัย มัน หมายถึง ความเกิด ขึ้น ของความทุก ข เพราะวา ความรูส ึก นั ้น
เปน ความยึด มั่น ถือ มั่น ในสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดอยูแ ลว พอเต็ม รูป ขึ้น มาก็คือ ความทุก ข
คื อ ความหนั ก เพราะความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นั้ น .
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ขอชี้ในที่นี้เลยวา เราเขาใจพุท ธศาสนาไมไดแ ละผิด หมด นี่เพราะ
เขา ใจคํา วา ชาติ, ชา-ติ นี ้ผิด หมด คือ ไปหมายเอาคลอดจากทอ งแมเสีย เรื่อ ย
ซึ่ง คนหนึ ่ง ก็ค ลอดทีเดีย วเทา นั ้น แลว ก็อ ยูไ ปตั ้ง ประมาณ ๑๐๐ ป แลว ก็เนา
เขาโลงไป. แลวจะมีปญ หาอะไร. ที่พ ระพุทธเจาวา ชาติเปน ทุก ขและเปน ทุก ข
ทุกชาติและเปนทุกขเสมอไปนั้น หมายถึงชาติในทางวิญญาณหรือในทางจิตใจ ที่มี
ความยึด มั ่น ถือ มั ่น วา เราเปน อะไรขึ ้น มาครั้ง หนึ ่ง เต็ม ที ่แ ลว ก็เรีย กวา ชาติห นึ ่ง .

www.buddhadassa.in.th

จุดหมายปลายทางของจริยธรรม

๑๔๕

ขอใหมองดูจนเห็นชัดวา แมเราจะไดคลอดออกมาจากทองแมแลว แต
ตราบใดยังไมมีความรูสึกที่เปนความยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวกูอยางนั้นอยางนี้แลว
ก็ยังไมควรจะเรียกวา เปน ชาติ หรือเปนชา-ติ ที่สมบูรณเลย. มันคลอดมาแตทาง
รางกาย ทาง physical เทานั้น; ในทางจิต ทางวิญญาณยังไมไดคลอดออกมาสักที.
ตอ เมื่อ เด็ก นั้น สามารถจะรูสึก ทางตา ทางหู ทางจมูก หรือ ผิว หนัง ก็ต าม เกิด
ความรูสึกเปนตัวเรา, เปนของเรา, เปนอยางนั้น, เปนอยางนี้; จะเอาอยางนั้น,
เอาอยา งนี้ จนเปน ตัว กูห รือ ของกูขึ้น มาได แมจ ะในรูป นอ ยๆ ก็ต าม เมื่อ นั้น
จึงจะเรียกวา ชาติ ของเขาสมบูรณ ; อยาไดถือแตเพียงวาพอคลอดออกมาแลว
ก็เปนชาติที่สมบูรณ แลว มันเปนเพียงกอนวัตถุเทานั้น ; มันตองมีจิตใจที่มีความ
รูสึกเปนตัวกู เปน egoism คืออุปาทานที่สมบูรณเสียกอน แลวจึงจะเรียกวา ชาติ
นั ้น สมบูร ณ เพราะฉะนั ้น “ชาติ” มัน จึง สมบูร ณใ นเมื ่อ คิด นึก ไปในทางยึด มั ่น
ถือมั่นตัวตน ครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง.
เมื่อรูความสึกคิดนึกยึดมั่นถือมั่นตัวตนเกิดขึ้น ก็เรียกวา “ชาติ” พอความรูสึก
อันนี้ดับลงไป ก็รียกวาดับลงไป คือตายไปชาติหนึ่ง และประเดี๋ยวก็มารับอารมณ
ทางตา หู จมูก เปนตนขึ้นอีก แลวก็มีความรูสึกที่เปน ชาติ ขึ้นมาอีก จนกวาจะ
สิ้นเรื่องของมันแลวก็ดับลงไป คือตายไปอีกชาติหนึ่ง ; เดี๋ยวก็มาอีกชาติหนึ่ง อยางนี้
เรื่อยไป. ชาติ อยางนี้ตางหากที่พระพุทธเจาทานทรงมุงหมายในปฏิจจสมุปบาท
ดัง ที่ก ลา วนี ้ ; แลว ตอ ใหใ ครมาพิส ูจ นวา อยา งไร ก็ต อ งเห็น วา เปน ทุก ขท ุก ที
เพราะวา มันเกิดออกมาจากตัวกู ของกู ที่เปนอุปาทาน ที่เกิดมาจากความอยาก
ที่อ าศัย เวทนาเปน ที ่ตั้ง . ฉะนั ้น ขอใหเ ขา ใจคํา วา ชาติ ในลัก ษณะเชน นี ้ จะ
เขาใจปฏิจจสมุปบาทตรงตามที่พระพุทธเจาทานสอนไวในพระบาลีจริงๆ ; มิฉะนั้น
แลว จะเปนไปในรูปปฏิจจสมุปบาทที่ชนชั้นหลังอธิบาย ที่แสนจะฟนเฝอ ที่เรียน
อยางไร ก็ไมอ าจจะนําไปใชเปนประโยชนได มัน เปน คําอธิบายของนัก ปราชญ
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เพอ เจอ รุน หลัง อาตมาขอยืน ยัน และทาใหพิส ูจ นไวอ ยา งนี้ดว ย; ชวยกัน จดจํา
ไว ด วย แล วก็ ไปตรวจสอบในต น ตอของบาลี ดู ว า คํ าว า ชาติ แห งปฏิ จ จสมุ ป บาท
นี้จะมีความหมายวาอยางไร.
ขอยืน ยัน ตอ ไปวา ถา ยัง ไมเขา ใจสิ ่ง ที ่เรีย กวา “ชาติ” -ความเกิด นี้
อย างถู ก ต อ งแล ว ก็ ไม อ าจเข า ใจพุ ท ธศาสนาได ; เข าใจถู ก ต อ งแล ว ก็ ง ายนิ ด เดี ย ว
ที่จะเขาใจพุทธศาสนาวา เรามีชาติเมื่อไร เปนมีทุกขเมื่อนั้น ไมมีชาติก็ไมมีทุกข;
สิ้นชาติ คือ “ชาติ” ชนิดนี้ไมเกิดแลว ก็คือนิพพาน ; ไมมีเกิด ไมมีแก ไมมีตาย.
ถาไมอยางนั้นจะตองเกิด แก ตาย อยูวันหนึ่งหลายสิบหนและเปนทุกขทุกชาติ.
ถาความรูมากพอ สามารถควบคุมไมใหเกิดชาติทํานองนี้แลว ก็วาง
ไปเลย คือ ไมม ีช าติ ; หมายความวา ไมม ีต ัว ที ่จ ะเกิด จะแก จะเจ็บ จะตาย.
นี่คือ ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งที่แทก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแกคนทุกคนและ
ทุกเวลา แมแตฝนก็ยังเปนเรื่องอยางนี้ได.
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เรามักจะมีป ญหากันในตอนที่วา พอมี ผัสสะแลวก็มีเวทนา พอมี เวทนา
แลวก็มีตัณ หาติดกันถี่ยิบไป ไมมีทางที่จะแทรกแซงได; เราไมสามารถที่จะหยุด
กระแสของปฏิจจสมุปบาทที่ผัสสะ และใหผัสสะวกกลับไปเปนสติปญญา; หรือวา
เราไมอ าจจะหยุด ที่เวทนา คือ ผัส สะแลว เปน เวทนาเสีย เรื่อ ย เวทนาแลว ก็เปน
ตัณ หา ตัณ หาก็เ ปน อุป าทาน ตอ ไปเสีย เรื่อ ย ก็เลยทอ ถอย เลยวางมือ คือ
ยอมแพ . มั นก็ ไม ได รับประโยชน อะไรจากพระพุ ทธศาสนา เพราะยอมแพ ข อนั้ น

ขอให เขาใจวา เรื่องทางจิตนี้ เมื่อ มั น เกิดเร็ว มัน ก็ตองเเปลี่ยนไดเร็ว
หรือ ไวตอ การที ่จ ะเปลี ่ย นแปลงเปน อยา งอื ่น ; มัน ตอ งเปลี่ย นได คือ มีก าร
แทรกแซงในระหวางอายตนะกับผัสสะ ใหหยุดอยูเพียงแคผัสสะ ; หรือระหวาง
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ผัส สะกับ เวทนา ; เวทนากับ ตัณ หาใหห ยุด อยูเพีย งเวทนา ไมป รุงเปน ตัณ หานี้
ตองได.
ขอเปรียบเทียบเหมือนอยางวา ในทางวัตถุ ทางสสารนี้ สิ่งเนื่องกัน
เปน สายแวบไปเลยนั้น มัน ก็ยัง แบง เปน สว นๆ ๆ ๆ ได เชน วา หนัง ที่ถา ยดว ย
speed เร็วถึง ๖๔ ภาพตอวินาที แลวมาฉายเปนหนัง slow motion ก็เพราะเขาถาย
ไดถ ึง ๖๔ ภาพตอ วิน าที. ใน ๑ วิน าทีแ บง ไดถ ึง ๖๔ สว น ก็แ ปลวา มัน
แบง ไปไดเปน สว นๆ มัน จึง มีโ อกาสที ่จ ะแทรกแซงเขา ไปไดใ นสว นใดสว นหนึ ่ง
ใน ๖๔ สว นนั้น เสมอไป; ทางวัต ถุยัง แทรกแซงไดอ ยา งนี้ ทางจิต ใจซึ่ง มัน เร็ว
กวานั้น มันยิ่งแทรกแซงไดงาย แตตองดวยอาการของที่ไวทันกันเทานั้น จึงสามารถ
แทรกแซงระหวางผัสสะกับเวทนา ใหกระแสของปฏิจจสมุปบาทหยุดอยูเพียงแค
ผัสสะ คือกระทบทางตา ทางหู แลวไมปรุงเปนเวทนา รูสึกอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา
อยางนี้ก็ได ; หรือจะแทรกแซงเขาไประหวางเวทนากับตัณ หา คือวากระทบแลว
รูส ึก อรอ ยหรือ ไมอ รย จะหอมหรือ เหม็น ถูก ใจหรือ ไมถูก ใจ แลว ก็ห ยุด อยู
เพีย งแคนั ้น อยา ปรุง เปน ความอยาก อยา งนี ้ก ็ม ีท างจะทํ า ได ; เพราะวา
เรื่องของจิตนั้นเปนเรื่องที่ละเอียดลออมาก อยางที่จะกลาวใหฟงวา ถาจะแยกให
ละเอียดแลว ความรูสึกทางจิตนี้ ทานแบ งออกไปได ๑๐ ระยะ ในชั่วขณะที่ เรา
เห็น รูป หรือ ฟงเสีย ง และกวาจะเกิด เวทนาและตัณ หาอยางนี้. ถากลาวอยางนี้
ก็ตองอาศัยหลักเกณฑอยางที่เรียกกันวาอภิธรรม หรือแยกใหมันละเอียดออกไป.
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ธรรมดาจิตของคนเรานั้น ขณะที่สงบนิ่งอยูในตัว คือไมมีงานทํา เขา
เรียกวา ภวังคจิต ; ตอเมื่อมีอารมณ มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ฯลฯ นี้
มัน จึง จะทํา หนา ที่รับ อารมณ และทํา หนา ที่ตา งๆ เปน ลํา ดับ ไปหลายๆ ลํา ดับ ;
พอเสร็จ เรื่อ งแลว มัน ก็ต กลงสูภ วัง ค วา งงานอยูต ามเดิม . ขอใหเ ขา ใจเรื่อ งนี้
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ดว ยการเปรีย บเทีย บตามเคยวา เหมือ นกับ แมงมุม ตัว หนึ่ง มัน ชัก ใยเปน แผน
แลวมันก็นอนอยูที่สะดือของใย คือตรงกลางใยของรัง คอยจนกวาจะมีแมลงบินมา
กระทบที ่ใ ยนั ้น ที ่ม ุม ใดมุม หนึ ่ง ; เพราะวา ใยของแมงมุม นั ้น มัน ตอ งแผก วา ง
และเปน เหลี่ย มๆ แลว แตแ มลงจะมากระทบที่เหลี่ย มไหน. เหมือ นกับ วา เรามี
ตา หู จมูก ลิ้น กาย รวมทั้งใจดวยนี้ ๖ เหลี่ยม นี้แลวแตอารมณ จะมากระทบ
ทางไหน. พอมีแมลงมากระทบที่ใยนั้น แมงมุมก็จะตองรูสึก ขณะที่รูสึกวามีอะไร
มากระทบ นี้ก็อยางหนึ่งแลว เปนขณะจิตอันหนึ่งแลว ; แมงมุมจะตองขยับ ตัว
จากที่น อนวา งงานอยูที่ต รงสะดือ ของรังนั้น คือ เคลื่อ นไหวมองไปดู หรือ วา ทํา
ความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งไปยังสิ่งที่มากระทบ. นี่เปนการกําหนดที่อารมณนั้นวา
มัน เปน อะไร, นี ่ก ็ร ะยะหนึ ่ง ถือ วา เปน ระยะหนึ ่ง แลว ; ตอ จากนั ้น มัน ก็ม ีร ะยะ
ที่แมงมุมจะตองพิจารณาดูวา มั นเปนอะไรทีหนึ่ง ; และเมื่อรูวามันเป นอะไรแลว
มันสิ้นไประยะหนึ่งแลว ก็ถึงระยะที่มันควรตัดสินใจวา มันควรจะทําอยางไรอีก
ทีหนึ่ ง; เมื่ อมั นตัดสิ นใจแล วจะทํ าอยางไร มั นจะวิ่งรี่เขาไปหา นี่ มั นก็ระยะหนึ่ ง ;
มันวิ่งรี่เขาไปหาแลว มันก็ทําหนาที่เจาะศีรษะของแมลงตัวนั้น ดูดเลือดของแมลง
ตัว นั้น กิน นี ่ม ัน ก็ร ะยะหนึ ่ง ; แลว มัน ก็รูส ึก เพีย งพอคือ อิ่ม มัน ก็ร ะยะหนึ ่ง ;
แลวมันก็วิ่งกลับไปอยูที่สะดือของรังตามเดิม. มันก็เหมือนกับจิตที่เสร็จกิจ ที่เสร็จ
เรื่องในการรับอารมณแลว มันก็กลับไปสูภวังคจิตอยางเดิม.
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ขอใหเขาใจวา จิตกวาจะมีอาการรับอารมณ เปนผัสสะ แลวเกิดเปน
เวทนา เปนตัณหา เพียงเทานี้มันแบงไดเปนตั้ง ๑๐ กวาระยะ จะตองมีระยะใด
ระยะหนึ่ง แทรกแซงเขา ไปได ถา ทา นสนใจเรื่อ งจิต วิท ยาของพุท ธศาสนาใน
แง นี้ ล ะก็ลองฟงดู ซึ่งอาตมาจะวาไปตามลําดับ.
เมื ่อ แมงมุม นอนอยูกับ รังทีแ รกนั้น เหมือ นกับ ภวัง คจิต ; พอมีอ ะไร
มากระทบ มัน ไหวตัว คือ มัน ตื่น จากหลับ ; นี่-มัน เคลื ่อ นจากภวัง ค อยา งนี้
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ก็เหมือนกับมันจุติที่จะเปนแมงมุมขึ้นมาแลว. กอนหนานี้มันมีคาเหมือนกับตายอยู ;
ทีนี่ มั นก็จุติ คื อเคลื่อนจากความตายนี้ มาสู ความเป นแมงมุ ม คือปฏิ สนธิขึ้นมา
แลวมันก็กําหนดสิ่งที่มากระทบนั้น เขาเรียกวา “อาวัชชนจิต” แลวแตจะเกิดที่ตา
ที ่ห ู ที ่จ มูก ที ่ลิ ้น ที ่ก ายอะไรก็ได. อาการอยา งนี ้เรีย กวา adverting คือ รูส ึก .
adverting นี้หมายถึงรูสึกตอ อารมณ นั้ น หรือกําหนดอารมณ นั้ นไดวาเปนอะไร.
กํา หนดอยา งนี้แ ลว มัน ก็พิจ ารณาวา อารมณที่ม ากระทบนั้น เปน อะไร เรีย กวา
“สัม ปฏิจ ฉัน นจิต ” คือ รับ อารมณนั ้น ไวก อ น นั ่น เรีย กวา สัม ปฏิจ ฉัน นจิต หรือ
receiving คือรับ ; เมื่อรับแลว มันจึงพิจารณา. ในขั้นนั้นจึงเรียกวา “สันตีรณจิต”
คือพิจารณา investigating คํานี้หมายความวาคนดู พิจารณาดูดวยใจวา อันนี้เปน
อะไร ควรทําอยางไร. แมแตแมงมุมมันก็ฉลาดรูวา สิ่งที่มาติดที่ใยนั้น บางชนิด
เขาไปหาไมได มั นจะกัดเอาแมงมุมเองตาย อยางนี้เรียกวา สันตีรณ investigating. ตอ จากนั ้น จึง มีอ าการ ตัด สิน วา จะทํ า อยา งไร เรีย กวา “โวฏฐัพ พนกิจ ”
(deciding). เมื ่อ แนใ จแลว มัน จึง รี ่เขา หาที ่เรีย กวา “ชวนกิจ ” (impulsion), มี
impulse ต อ สิ่ ง นั้ น ; รี่ เขาหาหรื อ ว า เจาะศรี ษ ะดื่ ม เลย แล ว มั น จะรู ร สเอร็ ด
อรอยอิ่มเอิบของสิ่งนั้น ซึ่งเรียกวา “ตทาลัมพนกิจ” (registering) คํานี้หมายความ
วา ประทับ ลงไปในสิ่งนั ้น ในรสของอารมณนั ้น ๆ . เมื ่อ เสร็จ หรือ อิ่ม แลว มัน จึง
กลับไปสูสภาพที่เรียกวา “ภวังคะ” เปนจิตหลับหรือจิตตายอยูตามเดิม. มันมีตั้ง
มากมายอยางนี้ มันมี หลายระยะอยางนี้ นั่ นก็หมายความวา โอกาสที่ จะแทรกแซง
นั ้น มีม ากครั้ง มีไ ดม ากระยะเชน เดีย วกัน . ถา ไดอ บรมมีภ าวนาที ่อ บรมดีแ ลว
ก็แ ทรกแซงได; ไมใ หผ ัส สะปรุง เปน เวทนาได หรือ ไมใ หเวทนาปรุง เปน ตัณ หา
ได; ในระยะใดระยะหนึ่ง.
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ถาทานสนใจเกี่ยวกับรายละเอียด เรื่องจิตวิทยาทางจิตของพุทธศาสนา
หรือ ที ่เรีย กวา อภิธ รรม ที ่น ับ รวมอยู ใ นคัม ภีรอ ภิธ รรมนี ้ ก็ข อใหส นใจหาตํ า รับ
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ตํ า รามาอา น โดยเฉพาะอยา งยิ ่ง คือ อภิธ รรมที ่ม ิส ซิส ไรท เดวิด ส Mrs.Rhys
Davids รวมกับนางสาวหลาอวง Miss Hla Uang คนพมาชวยกันทําขึ้นไว เรียกวา
หนังสือ Compendium of Philosophy คือเรื่องอภิธัมมัตถสังคหะโดยสมบูรณ พิมพ
ขึ ้น เมื ่อ ๒๐-๓๐ กวา ปม านี ้ เปน คํ า อธิบ ายที ่ถ ูก ตอ งที ่ส ุด . หรือ หนัง สือ ที่
เรียกวา Philosophy of Buddhism ที่ ท าน Jagadish Kasyapaชคทิ ษ กาศยปะ
พิมพขึ้น เมื่อเร็วนี้ ๒ เลมจบเหมือนกัน คือหนังสืออภิธัมมัตถสังคหะ ที่อ ธิบาย
อยางงายๆ และถูกตองที่สุด. ถาครูอาจารยคนไหนสนใจมากที่จะเขาใจเรื่องนี้แลว
ก็ซื้อ หามาอา นดู เปน คํา อธิบ ายที ่อา นงา ยที ่ส ุด จะรูเรื่อ งที ่เปน ใจความตลอด
ทั้งหมดของสิ่งที่เรียกวาอภิธรรม แตที่แทคืออภิธัมมมัตถสังคหะ ไมใชอภิธัมมปฎก
โดยสมบูรณ ซึ่งมีมากมายตั้งหลายสิบเลมนั้น. อภิธัมมัตถสังคหะนั้น คือใจความ
ยอของพระอภิธัมมปฎกทั้งหมด เปนหนังสือไมกี่หนากอน แลวก็อธิบายออกไป
เปนหนังสือประมาณ ๒ เลม; หรือวาที่เราจะเรียนไดตามศาลาวัด ตามที่สอนอยู
ในประเทศพมา ลังกา เมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังได ; แตทางที่สะดวก หนังสือ ๒ ชุด
ที่วา นี ้ใ หค วามสะดวกมากที ่ส ุด สํา หรับ ผู ที ่เ ปน ครูบ าอาจารย เมื ่อ ทา นเรีย น
แลวอยางนอยทานจะพบวา โอกาสที่จะควบคุมจิตตามที่คองการนั้นมีแน มีทาง
ที่จ ะทํ า ไดอ ยา งไร แตถ า ไมอ ยากเรีย นใหยุง ยากลํา บาก ที ่แ ทม ัน ก็ไ มจํา เปน
ก็มีทางที่จะทําได โดยการที่มีความแนใจในการที่จะฝกฝนสติสัมปชัญญะ ทุกครั้ง
ที่อ ารมณม ากระทบ. หัด นอ มจิต ไปในทางสติปญ ญา หรือ วา มีส ติปญ ญาอยู
เสมอไปก็แลวกัน.
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เปนอันวา เรื่องความเกิดขึ้นของกิเลสนี้ มันมีอยูอยางนี้ นับตั้งแตวา
เมื่ออวิชชามีอยูเปนพื้นฐานแลว การกระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ที่ไหน เมื่อไร อยางไรก็ตาม, เมื่อปลอยไปตามคลองของปฏิจจสมุปบาท
แลวมันตองเปนอยางนี้. ถาเราจะตัดสังสารวัฏฏ อันนี้ ก็ตองตัดตรงที่ไมใหผัสสะ
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ปรุงเปนเวทนา หรือไมใหเวทนาปรุงเปนตัณหา ดังกลาวแลวนั่นเอง. นี่แปลวาการ
เกิดขึ้นของกิเลสนี้มี processing อยางที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท นั้นเอง เปนฝาย
เกิดทุกข.
ฝายที่จะไมใหมีกิเลส หรือฝายดับทุกข มันก็ตองถอยหลังกลับ คือวา
เปนฝายปฏิปกขนัย หรือ reverse; กลาวคือ เพราะดับอวิชชาเสียได หรือมีวิชชา
มาดับอวิชชาเสียได สังขารก็ดับ; พอสังขารดับ วิญญาณธาตุก็ไมทําหนาที่เปน
วิญญาณธาตุ คือวิญญาณธาตุดับ พอวิญญาณธาตุดับ กายกับใจก็ไรความหมาย
เป นของที่ ทําหนาที่อยางไรไม ได เรียกวา นามรูปดับ ; เมื่อนามรูปดับ อายตนะ
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจก็ไรความหมาย มีคาเทากับ ดับ ; เพราะอายตนะ
นั ้น ดับ ผัส สะก็ม ีไ มไ ด ; เพราะผัส สะมีไ มไ ด เวทนาก็ม ีไ มไ ด คือ ดับ ; เวทนา
มีไ มไ ด ตัณ หาก็ไ มม ีท างจะเกิด คือ ดับ ; เพราะตัณ หาดับ อุป าทานก็ด ับ ;
เพ ราะอุ ป าท าน ดั บ ภ พ ก็ ด ั บ ; ภ พ ดั บ ช าติ ก ็ ด ั บ ; ช าติ ด ั บ ทุ ก ข ก ็ ด ั บ
มี ทุ ก ข ไม ได . อย างนี้ เป น เรื่ อ งฝ า ยดั บ ก็ เรี ย กว า ปฏิ จ จสมุ ป บาทเหมื อ นกั น คื อ
อาศัยกันดับ. ฝายโนนอาศัยกันเกิดขึ้น คือเปนกิเลสและเปนความทุกข; ฝายนี้
อาศัย กันดับลง เปนความไมมีกิเลสและพนทุกข นี้คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาท;
อยางเรียกวา สมุทยวาร ; อยางหลังเรียก นิโรธวาร.
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ถากลาวโดยตรงก็คือ เรื่องเกิดขึ้นแหงความทุกข และการดับไปแหง
ความทุกข ที่มีกฎเกณฑของมันเอง ที่เปนไปไดในตัวของมันเอง เปนหัวใจของ
พระพุท ธศาสนาที่เราจะตอ งเขา ใจ เพื ่อ ดับ ทุก ขห รือ ดับ กิเลส. เมื่อ เราควบคุม
มัน ไมได กระแสของปฏิจ จสมุป บาทก็เปน ไปในทางกิเลส; และยิ่ง ยุว ชนเด็ก ๆ
ของเราก็ยิ่งควบคุมมันไมได มันจึงเปนไปในทางของกิเลสที่ทําลายตัวเขามากขึ้น;
และใครจะชวยเขา จะไปออนวอนพระเปนเจาที่ไหน; เพราะวาปฏิจจสมุปบาทนี้
มัน เปน กฎเกณฑของธรรมชาติ มัน ก็เลยไมมีพ ระเปน เจา ที่ไหนจะชว ยได หรือ
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พระพุทธเจาก็ชวยไมไดทั้งที่ทานเปนผูสอน เรื่อ งปฏิจจสมุป บาท ทานก็ม าชวย
ดับ ทุก ขดับ กิเลสใหไมไ ด ; แปลวา เขาตอ งศึก ษาตามที่ท า นสอนจนรูเอง แลว
ควบคุม มัน เอง หรือ วา ดับ มัน ดว ยตนเอง. นี ่เ ปน ความจํ า เปน อยา งยิ ่ง ที ่เ รา
จะตอ งศึก ษาเรื่อ งดับ ทุก ขอ ยา งไร หรือ วา จะดับ กิเ ลสอยา งไร ซึ ่ง เปน ตน ตอ
ของเรื่องทั้งหมด ที่จะแกไขสภาพที่ไมนาปรารถนา คือ กิเลสหรือความทุกขนั้น .
ทั้งหมดนี้เรียกวา เรื่ อ งความเกิ ด ขึ้ น ของกิ เ ลส.
ถาใหเรื่องนอยลงมาอีก ใหงายลงมาอีกสําหรับเด็กๆ ก็ตองพยายาม
ชี้ใ หเห็น อาการที่อ วิช ชาแสดงออกมาอยา งไร เปน ความดื้อ ดึง อยู ใ นตัว มัน เอง
อยางไร? อาตมาอยากจะตอบคําถามที่ถามมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่วา จะสอนเด็กๆ
อยา งไร ใหเ ขา ใจเรื่อ งยากๆ เชน ปฏิจ จสมุป บาทนี ้. ถา เพีย งแตบ อกใหรูว า
เพราะอยางนั้น จึงเปน อยางนั้น เพราะเปนอยางนั้น จึงเปนอยางนั้น บางทีเด็ก
ก็ ไม สนใจ; บางที เราจะต องจะต อ งชี้ ให เห็ นว า “เพราะมี อ วิชชาที่ ทํ าให ดื้ อ สิ่ งที่
เรียกวาผี คือกิเลสจึงมารังแก”; ฉะนั้นเราตองอาศัยเรื่องเปลือกกับเนื้อ คือนิทาน
ที่เปนเหมือนภาชนะที่ใสเนื้อใน สวนที่จะบริโภคได ใหเขาอีกตามเคย ดังจะยก
ตัวอยางที่งายหรือที่ต่ําที่สุด จนถึงกับเรียกวา เลานิทานเรื่องยายกับตา. นิทาน
เรื่อ งยายกับ ตานี ้ ใครๆ ก็ต อ งถือ วา มัน เปน เรื่อ งต่ํ า ตอ ยหรือ กลางบา นที ่ส ุด
แตแลวเขาก็ยังทํ า make up ชนิดเอามาใชเปนประโยชน ได; make up อยางนี้
มั น ส งเสริ ม จริ ย ธรรม ; อย า เข า ใจคํ า ว า make up แล ว มั น จะกลายเป น เรื่ อ ง
ชนิด นั ้น ไปหมด; มัน เปน เรื่อ ง make up อยา งอื ่น ตา งหาก ที ่ทั ้ง เปลือ ง ทั ้ง
ยุง ยาก เปน เหตุใ หตอ งเปน ตอ งตายกัน . สว น make up เลา นิท านขึ้น มา
สอนเด็กนี้ จะนําไปสูความดับทุกข.
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ตัวอยางนิทานเรื่องยายกับตานี้ ก็คืออยางที่เลากันวา ยังมียายกับตา
สองคนผัว เมีย ; ตาเปน สัม มาทิฏ ฐิ สว นยายนั้น ตรงกัน ขาม คือ เปน คนมิจ ฉา-
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ทิฏฐิ ซึ่งหมายความวา ดื้อดึง ทําอะไรเปนที่ขัดขวางแกตาไปทุกอยาง; นานเขา
ก็เหลือ ที ่ต าจะทนไหว แมจ ะเปน ภรรยาที ่รัก กัน อยา งนี ้ ก็ท นไมไ หวแลว ตอ ง
ตัด สิน ใจสละ; ตาจึง วา “วัน นี ้ย ายอยา ไปปา ” ยายก็วา “กูจ ะไป”; ตาวา
“ถาไป อยาทูนกอนหินหนักๆ ไปใกลเหว” ยายวา “กูจะทูน” แลวก็ทูนตั้งสองกอน ;
เมื่อยายทําอยางนั้น ก็พลัดตกลงไปในเหว โดยไมตองมีใครแกลง .
เรื่อ งที ่เลา นี ้ม ีต อ ไปวา เพราะมีค นหัว ดื ้อ พลัด ลงไปในเหวแทนแลว
ปศาจก็ขึ้นมาจากเหวได โดยพนคําสาป และขึ้นมาในโลก ; ครั้นขึ้นมาในโลกนี้แลว
เรื่องของปศาจนี้ มันก็ตองเปนของแปลกใหมสําหรับโลก ตายังเรียกบุญ คุณ ตอ
ปศาจวา เพราะตาไดทําใหปศาจไดขึ้นมาจากเหวนี้ ควรสนองคุณคือขอรองไววา
ปศาจอยามายุงกับคน ขอใหอยูกันแตปศาจ; แตในที่สุดานานเขาปศาจก็คือปศาจ
กลาวคือ หลอกลวงตา ถึงกับมายุงกับคน คือมาสิงคน สภาพผีสิงเพิ่งมีครั้งแรก
ในโลกเราคราวนี ้เอง. เมื ่อ มีค นถูก ผีสิ่ง โกลาหลวุน วายกัน ทั้ง หมู บา น ตาก็ม าดู
ผีเห็นตามาแตไกลก็กลัว, ละอายที่ผิดสัญญา ออกวิ่งหนีจากคนที่มันสิง วิ่งโทงๆ
ไปทีเดีย ว; ตาก็เอาไมไลต ี ผีก ็ห นีเรื่อ ยๆ จนกระทั ่ง ผีล ม ลง ศรีษ ะฟาดภูเขา ;
น้ํ า มัน ในกระโหลกผีก ระเด็น ไปทุก ทิศ ทุก ทาง ; ลงไปในสิ ่ง ที ่ทํ า ความยุ ง ยาก
ใหม นุษ ยเรามากที ่ส ุด เชน ลงไปในขวดแมโขงเปน ตน ; คนที ่ดื่ม แมโ ขงเขา ไป
ก็ก ลายเปน ผีขึ้น มาทัน ที ; เมื ่อ เงี่ย นไมไ ดก ิน แมโ ขง ก็เ ปน ผีช นิด หนึ ่ง ไดก ิน
แมโ ขงก็เ ปน ผีอ ีก ชนิด หนึ ่ง ; แตว า ไมต อ งถึง แมโ ขงหรอก ; แมที ่ล งไปใน
ตะบันหมาก หีบหมาก กลองหมากของคุณยาคุณยายนี้ ถาไมไดกินหมากก็เงี่ยน
เปนผีสิงขึ้นมาทันที กินหมากเขาไปมาก ก็มีอาการใจสั่นเปนผีขึ้นมาเหมือนกัน ;
หรือ วา น้ํ า มัน ผี สว นที ่ล งไปในบอ นโปหรือ ไพ ก็ไ ปนั ่ง ถือ ไพอ ยู ไ ดทั ้ง วัน ทั ้ง คืน
ไมลุกขึ้นไปกินอาหารที่อื่น ตองกินอาหารตรงนั้นเพื่อจะเลนไพตลอด ๒๔ ชั่วโมง ;
ถาชวนไปวัดฟงเทศนสักชั่วโมงเดียวก็ไมมีเวลา แตวานั่งเลนไพ ๒๔ ชั่วโมงนั้น
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ยิ ่ง กวา มีเวลาเสีย อีก ; หรือ วา ที ่รา ยกาจที ่ส ุด ก็ล งไปในสิ ่ง ที ่รุน แรงที ่ส ุด เชน
อยา งเดี๋ย วนี้มีเฮโรอีน เปน ตน เปน เรื่อ งที่ถือ วา มัน เปน น้ํา มัน ผีกอ นใหญที่ส ุด .
เปน อันวาสิ่งที่เรียกวาน้ํามันผีนี้ ระบาดไปในสิ่งเสพติดทุกสิ่งทุกอยางเหลือ ที่จะ
จาระไนได ใหเด็กๆ สังเกตดูเอง แลวตั้งปญ หาวา จะมีอะไรลางน้ํามันผีเหลานี้
ก็จะมีโอกาสสอนธรรมะ เรื่องสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ที่จะแกสิ่งเหลานี้ไดตามแบบ
ของพระพุทธเจา.
สิ่งที่เราจะตองบอกใหเขารูวา นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาอยางไร นี้มัน
อยูที่วา ที แรกที เดี ยวนั้ น ไม มี อะไรเสี ยหายเลย เด็กๆ คลอดมาจากทองแม นี้
เหมื อนผ าที่ ยั งขาวสะอาด ผ าจะยังขาวสะอาด จนกวาเมื่ อไรได สัม ผั ส โลก มี ตัณ หา
อุ ป าทานในโลก เมื ่ อ นั ้ น จึ ง จะเกิ ด ดื ้ อ ดึ ง ขึ ้ น มา นี ่ ค ื อ ตกเหวแล ว ผี ขึ ้ น มา.
หมายความวาสําหรับโลกคือตัวเด็กละก็ กอนนี้ก็ไมเคยมีผี ผีเพิ่งปรากฏขึ้นมาใน
โลกก็เพราะวามี “ยายหัวดื้อ” นั้นตกลงไปในใจของเด็ก. พอเด็กหลงในอารมณ
จนเกิด ดื ้อ ดึง ขึ้น ตอ บิด ามารดา ตอ ครูบ าอาจารยแ ลว ก็แ ปลวา ผีไ ดเกิด ขึ้น ใน
โลกแลว . มัน ยัง มีอ ะไรอีก ไปทุก แงทุก มุม ที ่จ ะตอ งตีค วาม เชน วา เมื ่อ ผีเห็น ตา
เดิน มาแตไกลก็อ อกวิ่ง หนีแ ลว ; นี ้ม ัน ก็เรื่อ งธรรมดา ที ่วา คนผิด หรือ คนกิน ปูน
รอ นทอ งนี้ ไมคิด หนา คิด หลัง ไปทําสิ่งที่มัน ไมฉ ลาดที่จ ะทํา ทําสิ่งที่ไมตอ งทํา
แลว กลับ เปน อัน ตรายแกต ัว เอง. เหมือ นอยา งวา ถา ยืน อยูเ ฉยๆ ก็ไ มม ีใ ครรู
วา เราเปน อะไร แตถ า ออกวิ ่ง หนีก ็ค ือ จํ า เลย หรือ ตัว ผู รา ยนั ้น เอง อยา งนี้
เป นต น. แล วนิ ทานนี้ มั นสอนข อ คิ ดได ตลอดทุ กประโยคของคํ าพู ดที่ พู ดออกไป ;
อยา งนี ้ก ็เปน การชี ้ใ หเห็น แลว วา กิเลสเกิด ขึ ้น มาอยา งไรในนิส ัย สัน ดาน และ
ปรากฏออกมาที่ตัวเด็ก ที่กาย วาจาของเด็กอยางไร ; จึงเปน อันมองเห็น ไดวา
แม แต นิ ทานเรื่องยายกั บตานี้ ก็ยั งใชสอนธรรมะได แลวคงจะไมงวงนอน. และ
ภาชนะหรือ เปลือ กอยา งนี้ จะรัก ษาเนื้อ ในไวเ สมอไป; เพราะการที่จ ะใหเ ด็ก
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จํา ชื ่อ กิเลสอัน เปน ภาษาบาลีต า งๆ นั ้น เด็ก คงจํ า ไมไหว; แตถ า ใหจํา ไวใ นรูป
ของ “น้ํ า มัน ผี” หรือ “ผีอ ะไร” หรือ อะไรทํ า นองนี ้แ ลว มัน งา ยจนไมต อ งจํ า
มันก็จําได. นิทานบางเรื่องที่ครูอาจารยเคยเลาใหฟงตั้งแตเด็กๆ หลายสิบปมาแลว
เราก็ยังจําไดกระทั่งเดี๋ยวนี้ นั้นแหละคือผลของการใชภาชนะที่ดี ; ฉะนั้นครูอาจารย
ควรจะนึ ก ถึ งภาชนะที่ ดี หรือ ถ ากล าวอี ก ที ห นึ่ งก็ คื อ สื่ อ ที่ ดี ที่ จ ะถ า ยทอดธรรมะ
ที่ เป น ธรรมาธิ ษ ฐานไปสู บุ ค คลาธิ ษ ฐาน แล วฝ งแน น ไปสู ค วามรูสึ ก ความจดจํ า
ของเด็ก ของเรา. นี ่ค ือ ตัว อยา งที ่วา จะสอนเขาอยา งไร ดว ยวิธีที ่ส นุก สนาน
กลายเปนโรงมหรสพทางวิญ ญาณไปในหองเรียนนั้นเอง หรือในวันอาทิตยก็ได.
ครูบาอาจารยมีสติปญญามาก พอที่จะไปหาวิธี make up เอาเองซึ่งดีกวาmake up
อยางอื่นซึ่งเปลืองมาก หรือทําความยุงยากมาก แลวก็ยังไมเอาชนะเด็กได.
เวลาที ่เหลือ ตอ ไปนี ้ จะไดพ ูด ถึง เรื่อ งตรงกัน ขา ม คือ ความวา งจาก
กิเลส. ดังที่กลาวมาแลวสรุปไดวา กิเลสเปนสิ่งที่จะสมบูรณก็ตอเมื่อปรุงมาถึงขั้น
เปนความรูสึกยึดมั่นถือมั่นวา ตัวกู ของกู ขึ้นมาเทานั้น ; ถายังไมถึงนั่น เรียกวา
ยังไมเปนตัวเปนตน ยังไมคลอดออกมา. ในขณะแหงการเกิดขึ้นของตัณหานั้นเปน
เหมือ นกับ ตั ้ง ครรภเทา นั้น ; ในขณะแหง อุป าทานนั้น คือ ครรภแ กเขา แกเขา ,
เป น ตั วกู เจริญ ขึ้ น ในครรภ . ในขณะที่ เป น ภพสมบู รณ นั้ น คื อ แก เต็ม ที่ ๙ เดื อ น
๑๐ เดือนก็จะคลอดแลว. ในขณะแหงชาติก็คลอดออกมาเปนตัวกู เปนของกู ;
เปน selfishness ชัด เจนอยา งนั้น อยางนี้ทีเดีย ว. นี่คือ ภาวะสมบูรณแ หงกิเลส
หรือ ความเกิด ขึ ้น โดยสมบูร ณแ หง กิเลส ; ไมวา งจากกิเลส คือ วุน ไปดว ยตัว กู
และของกู ; นี ้ส ว นหนึ ่ง หรือ พวกหนึ ่ง เปน ภาคตน ในเรื่อ งความทุก ข. ทีนี้
ภาคปลาย ที ่วา เปน เรื่อ งของความวา งจากกิเ ลส หรือ วา งจากทุก ขนั ้น คือ
หมายความวา “มันวางจากความรูสึกยึดมั่นถือมั่นวา ตัวกู ของกู” นั่นเอง.
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เกี ่ย วกับ เรื่อ งนี ้ จะกลา วใหสิ ้น เชิง วา ที ่วา วา งๆ นี ้ มัน วา งไดต าม
ธรรมชาติ เอง เป น co-incident ก็ ได ; อย างที่ ก ล าวแล วข างต น เมื่ อ กี้ นี้ ว าตาม
ธรรมดาเราก็วางกันอยูมาก ไมเชนนั้นก็เปนโรคเสนประสาท หรือโรคจิตตายกัน
ไปเสีย แลว ; แตค วามวา งอยา งนี ้ย ัง ไมพ อที ่จ ะชว ยเราได เปน ตทัง ควิม ุติ
คื อ มั น fluke เปนไปเอง.
วางอีกที ที่สูงขึ้นไปก็คือวา ในขณะที่ทําสมาธิ จิตเปนสมาธิแนวแน
อยูอ ยา งใดอยา งหนึ่งนั้น เปน วิก ขัม ภนวิม ุต ิ ; อยา งนี้ก็วา งจากความรูสึก วา
เปน ตัว กู ของกูเ หมือ นกัน แตม ัน ชั่ว ที ่ทํ า สมาธิอ ยู  ; เหมือ นกับ ชั่ว ขณะที ่เ รา
เอาหินไปทับหญาไว มันไมงอกก็จริง ไมปรากฏมีหญาก็จริง แตพอเอาหินออก
เมื่อไร มันก็งอกขึ้นมาอีก อยางนี้เปนตน.
ดังนั้นเราตองมีวิธีที่เด็ดขาด เฉีบยขาดกวานั้น ที่เรียกวาวิธีเปนไปเพื่อ
สมุจ เฉทวิม ุต ิ ; นี ้ค ือ อํ า นาจของสติป ญ ญาหรือ วิช ชา ที ่เรากํ า ลัง ถกเถีย งปรึก ษา
หารือกันอยูหลายวันแลวที่นี่.
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ขอให ร ะลึ ก ย อ นกลั บ ไปถึ ง หลั ก ที ่ ว  า “หยุ ด อยู  เ พี ย งแค ผ ั ส สะ”
อีกครั้งหนึ่ ง ; ขอนี้ เป นการกระทําอยางเกงที่สุด ที่ ไมใหตัวกู ของกูเกิด ขึ้นมาได
คือ ถึง กับ ไมใ หตั ้ง ครรภท ีเดีย ว คุม กํ า เนิด ไมใ หตั ้ง ครรภไ ดเลยถา ใหห ยุด อยูไ ด
เพียงแคผสั สะ. ถาไปหยุดอยูเพียงเวทนา ก็ค ลายกับ วา หวุดหวิด ตั้งครรภแลว
แตยัง พอทํา ใหร ะงับ ไปได ไมท ัน ปรุง เปน ตัณ หา, อุป าทาน, ภพ, ชาติ ก็ไ ด
เหมือ นกัน แตยัง ไมสูเกง ; ถึงอยา งนั้น ก็ยังเอาตัวรอดได มัน ไมค ลอดออกมา
เปนความทุกขได.
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๑๕๗

คําวา “วาง” ที่แทจริง ตองใชวิธีที่ฉลาด ที่จะไมทําใหเกิดความรูสึกวา
เปน ตัว เปน ตนขึ้น มาไดเลย; ไมม ีค วามยึด มั ่น ถือ มั ่น ดว ยกิเลส แมใ นขณะที ่มี
ความรูสึก เปน egoism อยูต ามธรรมชาติ ; เลยวา งอยูเรื่อ ยๆ อยา งนี ้เรีย กวา
วา งจากกิเ ลส หรือ วา งจากความทุก ข. คนเราตามธรรมดา ไมเ ขา ใจคํา นี้ ;
กลาวไดวาแทบทุกคน ไมเขาใจคําวา “วาง” อยางนี้ เพราะวาพอพูด วาวางแลว
ก็ห มายถึง วา ไมม ีห รือ ไมทํ า อะไรเลย. ขอใหค รูอ าจารยจ งจํ า ไวว า วา งนั ้น มีอ ยู .
๒ อย า ง คื อ ว า งทางสสาร ทาง material, ว า งทางกายวั ต ถุ นี้ อ ย า งหนึ่ ง; หมาย
ถึง วาไมมีส สารอัน ใดปรากฏอยู นี้เรีย กวา วา ง แตเปน วา งทางสสาร ไมใชวา ง
อยางที่เรากําลังพูดนี้.
ส วนวางทาง mental หรือทาง spiritual นั้ น หมายถึ งจิ ตวาง คื อว าง
จากความรูสึกที่เปนตัวตน ของตนเทานั้นแหละ หมายความวาง “ตัวตนของตน”
หรือ “ตัว กู ของกู ไมโ ผลม า ก็ค ือ ยัง วา งอยู ”; จิต ก็ว า ง กายก็ว า ง อะไรๆ
ก็วา ง แมแ ตผัส สะก็วา ง แมแ ตเวทนาก็วา ง. แตถา ความคิด มัน ปรุง ไปในทาง
รู ส ึ ก เป น ตั ว เป น ตนแล ว มั น ไม ว า ง มั น เป น ตั ณ หา, อุ ป าทาน, เป น ภพ,
เปน ชาติ อยา งใดอยา งหนึ ่ง ไป. คํ า วา วา ง ที ่ไ มท ุก ขนี ้ ตอ งเปน วา งทาง
spiritual อยา ไปเอาวา งอยา ง vacuum ทางฟส ิค สห รือ ะไรทํ า นองนั ้น . ดัง นั ้น
มันจึงเปนเรื่องทางจิตทางวิญ ญาณแท : วาง ก็ทางจิต แม วุน ก็ทางจิต; รูจัก
คํ า สองคํ า นี ้ใ หด ี คือ วา ง กับ วุ น . เมื ่อ วุ น นั ้น แหละเปน ทุก ข, เมื ่อ วา ง
นั่นแหละไมทุกข ; ฉะนั้นจิตเดิมแทหมายความวา ยังวางอยู ตอมีอะไรมากระทบ
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ปรุงแตงกระทั่งเปนตัณ หา อุปาทาน
แลว เมื ่อ นั ้น วุ น คือ ไมว า ง เมื ่อ วุ น นั ่น แหละคือ ทุก ข, เมื ่อ วา งก็ย ัง ไมท ุก ข;
เมื่อวางไดโดยเด็ดขาด ก็คือหมดทุกขสิ้นเชิง เปนนิพพานโดยแทจริง.
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เพื่อประโยชนแกทานที่ไมเคยสนใจมากอน อาตมาจะยกตัวอยางให
เขา ใจคํา วา “วา ง” อยา งงา ยๆ . เหมือ นอยา งวา คนๆ หนึ่ง เปน คนแจวเรือ จา ง
เลี้ ยงชีวิต เขาต องแจวเรือกลางแดดหรือทวนน้ํ าเหน็ ดเหนื่ อยมาก ซึ่งครูอาจารย
ของเรานี้ไปทําไมไหว ออดแอดมากจนถึงกับแจวเรือ จางไมไหว ; ฉะนั้นเราเอา
คนแจวเรือ จา งที่เ ข็ม แข็ง จริง ๆ เปน เกณฑ ในขณะใดที่เ ขาแจวเรือ จา งเฉิบ ๆ
รองเพลงไปพลาง ขณะนั้นถือวาจิตของเขายังวางจากอุปาทานวาตัวกู วาของกู ;
ความรูสึกนึกคิดของเขาเวลานั้น ไมนอมไปในทางวามีตัวกูหรือของกูเลย เรียกวา
วา งจากตัว กู ของกู; ดัง นั ้น เขาไมเ ปน ทุก ข ไมม ีค วามทุก ข แจวเรือ เฉิบ ๆ
รอ งเพลงไปพลาง ไดเ งิน มาเลี้ย งชีวิต ไมมีทุก ขเ ลย. ถา เผอิญ มัน เปน ไปได
วาตาคนนั้นแหละ วันหนึ่งหรือตอมาอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได แกมีอะไรผานเขามาใน
จิตใจ ทําใหคํานึงเปนความรูสึกที่นอยเนือต่ําใจ รูสึกอับโชค อับวาสนา เปนตัวกู
ที่ย ากจน เปน ของกูที ่ไมม ีอ ะไร เกิด ความเสีย อกเสีย ใจขึ้น มานี้ เกิด ตัว กู ของกู
อย างนี้ แล ว เรียกวาไม วาง แกก็ เป นทุ กขทั นที งานก็ คงทํ าอย างเดี ยวกั น คื อแจว
ก็แ จวนั ้น แหละ; เรือ ก็ลํ า นั ้น แหละ แลว เวลาก็เ หมือ นกัน ; ทวนน้ํ า ก็อ ยา ง
เดีย วกัน ; กลางแดดก็อ ยา งเดีย วกัน . เมื ่อ จิต ของแกวา งจากตัว กู แกก็ไ มมี
ความทุกข ; แตถาจิตวุนอยูดวยตัวกู แกก็มีความทุกข. ดังนั้นเราจึงไดประโยค
ที ่น า สนใจประโยคหนึ ่ง วา “ถา จิต วา ง การงานเปน สุข ถา จิต วุน การงาน
เป น ทุ ก ข ” ; ขอให ช ว ยจํา ไว ใ ห ดี ทั้ ง ๆ ที่ ก ารงานอั น เดี ย วกั น !
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หรือเหมือนอยางวา แมบานคนหนึ่งจะถูพื้น หรือคุณนายเองจะถูพื้น
ก็ต ามใจ; ถูพื ้น เรือ นนี ้ ถา จิต วุน อยู ด ว ยความรูส ึก สํ า นึก ในตัว กูนี ้วา ตน, วา
ตัว กูเปน อยา งไร ฐานะของกูเปน อยา งไรแลว ถูพื ้น ไปพลางก็ด า คนนั ้น คนนี้
ดาผีส างเทวดาไปพลาง; ถาจิต วางจากความรูสึกที่เปน ตัวกู ของกูนี้ งานถูพื้น
นั่น เอง กลับ สนุก สนานหัว เราะรา ทํ า เพลิน ไทีเ ดีย ว จนหอ งไมพ อใหถู; มัน
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สนุก อยา งนี ้. นี ่ถา จิต วา งแลว ไมม ีค วามทุก ขแ ลว ; จะไปโกยทอ งรอ งที ่เหม็น ตุ
ก็ไ ด ไมมีค วามทุก ขเ ลย สนุก ไปหมด; ถา จิต วุน แลว แมแ ตถูพื ้น ก็ไ มส นุก ;
แมทําอะไรที่สวยสดงดงามก็ไมสนุกทั้งนั้น ถาจิตมันวุนอยูในเรื่อง ตัวกู ของกู.
ตามที่กลาวมานี้ ขอใหแยกเอาความหมายของคําวา “วาง” กับคําวา
“วุน ” ไวใ หด ีด ว ยตนเองทุก ๆ ทา น. มัน กลา วไดว า “ถา จิต วา งแลว ทุก อยา ง
เปน สนุก ไปหมด; ถา จิต วุน แลว ทุก อยา งเปน ทุก ขไ ปหมด” แมเ รื่อ งนิด เดีย ว
ก็ เ ป น ทุกขเทาภูเขาเลากาทีเดียว.
เราจะดูกันตอไปถึงการที่จะทําหนาที่ที่ละเอียด ที่ประณีต อยางวาจะ
ยิงปน จะยิงเพื่ออะไรก็ตาม หรือเพื่อประกวดฝมือกันก็ตาม ถาจิตปรุงวุนอยูดวย
ตัวกู ของกูแลวเปน ยิงผิดแน ; ที่วาปรุงวุน อยูดวยตัวกู ของกูนี้ ในขณะนั้น เขา
ระงับความยึดมั่นถือมั่นวาตัวตน วาของตนไมได มีความรูสึกวา ถากูยิงผิด เขา
ก็ฮ ากัน ใหญ เสีย ชื ่อ เสีย งของกู เสีย ชื ่อ เสีย งของหมู ค ณะโรงเรีย นกู อยา งนี้
เป นต น หรือถ ายิ่ งแฟนของเขามานั่ งดู อยู ด วยแล ว ก็ ยิ่ งกระสั บกระส ายทางตั วกู
ของกูมากขึ้นไปอีก มันก็สั่นทั้งมือ สั่นทั้งใจ สั่นทั้งระบบประสาท นี้ไมเปนเรื่อง
เปนราว มันวุน ไมวาง มันไมมีทางที่จะยิงถูกได. ที่นี้ถาเขาลืมหมดกระทั่งโลกนี้
เขาก็ลืม กระทั่งตัวเองเขาก็ลืม ; สิ่งที่ปรากฏอยูในความรูสึก ก็มีสติสัมปชัญญะ
กับสมาธิที่จะยิงออกไปอยางไร ปญญาที่จะยิงออกไปอยางไร มันก็ยิงถูกเหมือน
ปาฏิห าริย ; นั ่น คือ วา ง ไมใ ชว า วา งแลว แข็ง ทื ่อ เปน กอ นหิน , ทอ นไม, กระดิก
ไมได จิต รูส ึก คิด นึก อะไรไมได; แตก ลับ เปน active ไปหมดทั ้ง กายและทั ้ง ใจ
นั่นแหละคือวาง ; เพียงแตมันวางจากความรูสึกวา ตัวกู ของกู เทานั้น.
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เหมือ นอยา งจัด ดอกไมใ นแจกัน ก็เหมือ นกัน ดังที ่ก ลา วแลว ในการ
บรรยายครั้งที่แลวมานี้ ครูอาจารยฝายเคหศาสตร เทคนิคเคหศาสตรนี้ ลองจํา
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ไปสัง เกตดู ไปคน ควา ดู วา จะจัด แจกัน ดอกไมจ ิต ที ่วุ น กับ จิต ที ่ว า งจากตัว กู
ของกู มัน จะตางกัน สัก กี่ม ากนอ ย อัน ไหนจะเปน ศิบ ปะลึก ซึ้ง เปน ที่ส นใจของ
นั ก ปราชญ หรื อ ศิ ล ป น เปน ต น ; การจั ด ด ว ยจิ ต วุ  น นั ้ น คงเป น แจกั น ที่
ประหลาดที่ สุ ด เพราะวาจิตใจกําลังวุน เหมือนกับปศาจสิง.
ในกรณีนักเรียนจะสอบไล ก็ตองมีจิตวางจากตัวกู ของกู; มีแตส ติ
ปญ ญา มีแตสมาธิ ความอยากสอบได ความตั้งใจจะสอบไลนั้น มีในเบื้องแรก
แลว ก็ใ หร ะงับ ไป เหลือ อยู ใ นบัด นี ้แ ตเ พีย งวา จะทํ า อยา งไรเทา นั ้น . ขอ นี ้ค รู
อาจารยลองไปชวยอบรมเด็ก ใหสามารถบังคับจิตใจไดถึงอยางนี้ โดยวิธีนี้ โดย
แนวนี้ เด็กๆ ในชั้นของทานจะเรียนเกงที่สุด จะจําเกงที่สุด จะคิดเกงที่สุด แลว
จะสอบไลไ ดผ ลดีที ่ส ุด ดว ยเรื่อ งวา ง ดว ยเรื่อ งวุน สองคํ า นี ้ ฉะนั ้น เห็น ไดวา
มั นจํ าเป นอย างยิ่ งที่ จะให เด็ กๆ ของเรารูเรื่อ งพุ ทธศาสนา ในขั้ นที่ เป น หั วใจ คื อ
เปน หัวใจของพระพุท ธศาสนาทีเดีย ว คือ เรื่อ งความวาง ซึ่งมีค วามหมายเปน
นิพ พาน หรือ ความดับ ทุก ข แตเ ปน ในระยะต่ํา จึง เปน นิพ พานระยะของเด็ก
คือ ในระยะชิม ลอง ; ความหมายมัน เหมือ นกัน คือ วางจากกิเลส และวางจาก
ความทุกข หากแตวามันอยูในระดับต่ํา หรือในระยะกาลเวลาจํากัด หรือชั่วคราว
เทา นั ้น เอง. ถา เปน ไปไดเ ด็ด ขาด หรือ ถึง ที ่ส ุด แลว มัน ก็เ ปน นิพ พานเต็ม รูป
ในพระพุท ธศาสนา ฉะนั้น ทา นจึง ถือ วา วา งอยา งยิ่ง นั่น แหละคือ นิพ พาน ;
“นิพฺพานํ ปรมํ สฺุํ - วางอยางยิ่งนั้นแหละ คือนิพพาน”.
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เพื ่อ ใหเ ขา ใจยิ ่ง ขึ ้น ไปอีก เรามาดูถ ึง สิ ่ง ที ่เ กี ่ย วขอ งกัน อยู ก ับ ชีว ิต
ประจํา วัน ของเรา ซึ่ง เราจะรวมประมวลไดเ ปน หมวดๆ เชน วา ศิล ปะ ดนตรี
วรรณคดี เปนตน ที่อาตมามักจะยกตัวอยางสิ่งเหลานี้ ก็เพราะวาเปนสิ่งที่มนุษย
เรากํา ลัง หลงใหล เขา ไปเกี่ย วขอ งดว ยมากที่ส ุด และกํา ลัง เหอ กัน มากกวา ;

www.buddhadassa.in.th

จุดหมายปลายทางของจริยธรรม

๑๖๑

พูดอยางนี้แมจะหยาบไป ก็ขออภัย เพราะคนในโลกนี้กําลังเหอศิลปะเหอวรรณคดี
อะไรทํา นองนั ้น . ความมุ ง หมายที ่แ ทจ ริง ของศิล ปบริส ุท ธิ์นั ้น หมายความวา
ตอ งการจะดึง จิต หรือ พรากจิต ของผู เ ห็น ศิล ปะนั ้น ออกมาจากความวุ น ดว ย
ตั ว กู ของกู ให ม าว า ง. เหมื อ นว า เราเห็ น ศิ ล ปะที ่ ส วยงาม, ที ่ บ ริ ส ุ ท ธิ ์ นี้
เราก็ลืม เรื่อ งวุน วายใจทางบา นชอ ง ทางกิจ การงานได เพราะศิล ปะนี้ดึง ดูด ใจ
มายึ ดเอาไว หมด แล วศิ ล ปะนั้ น เองก็ ไม ก อ ให เกิ ดความรูสึ กว าตั วกู ของกู ศิ ล ป
นั้นจึงมีคาสูงสุด มีคาเทากับธรรมะ. ศิลปะคือธรรมะ ธรรมะคือ ศิลปะไป ; แต
วา เปน ธรรมะที่แ สดงออกในรูป ของวัต ถุศิล ปะ จึง นา บูช า. แตเ ดี๋ย วนี้ศิล ปะ
เหลา นั้น มัน เป อ นไปดว ย “น้ํ า มัน ผี” จากกระโหลกผีที ่ก ลา วแลว นั ้น ไปหมด ;
มันกลายไปเปนเครื่องมื อของภูตผีปศาจ เพื่ อแสดงสิ่งลามกอนาจาร. เมื่อมนุษย
ไมม ีจิต ใจเปน อิส ระแกตัว เพราะเป อ นไปดว ยน้ํ า มัน ผีเ หลา นี้ แลว ก็ส ามารถ
อางอิ งด วยเหตุผลเป นคุ งเป นแควที เดียว ในการที่ จะเอาสิ่งลามกอนาจารมาเป น
ศิลปะ; ศิลปะจึงมีแตประเภทรูปเปลือยในหมูชนผูตกอยูใตอํานาจของภูตผีปศาจ
เหลานี้. ทุ กชิ้น ลวนแตใหเกิด ความรูสึกวาตัวกู ของกู กลุม ไปหมด แลวก็กําลั ง
นิย มวา รูป เปลือ ยเทา นั ้น เปน ศิล ปะของเขา. ศิล ปะบริส ุท ธิ์นั ้น หายไปไหน?
มันหายไป ก็เพราะวาเดี๋ยวนี้ตลาดที่ตองการศิลปะนั้น มันมีแตคนที่เปอนไปดวย
“น้ํามันผี” อยางที่กลาวมาแลวมอมแมมไปทั้งนั้น; ศิลปะของโลกจึงเฮไปในทาง
ที่กอใหเกิดกามราคะ หรือตัวตนที่เปนไปในทางกามราคะ “เปนตัวกู เปนของกู”
ยิ่งขึ้นไป เปนศิลปะทําลายโลก ไมใชศิลปะที่จะผดุงโลกนี้ใหงดงาม อยางนี้เปนตน.
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ทีนี้พูดถึงภาพ เมื่อจะเปนภาพเขียน หรือภาพแกะสลัก ภาพปนอะไร
ก็ตาม แมแตภาพวิว ภาพอะไรก็สุดแท ถาจะเปนศิลปะบริสุทธิ์ เปนตัวเดียวกับ
ธรรมะแลว มัน ตอ งระงับ ความรูส ึก ยึด มั ่น วา ตัว กู ของกูไดเหมือ นกัน เมื ่อ เรา
เห็ นวิ วสวยๆ อย างนี้ เราก็ ลื มความยึ ดมั่ นว าตั วกู ของกู ; เพลิ นไปด วยวิวสวยๆ
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ที ่ช ายทะเล ที ่ภ ูเขา อยา งนี ้ นี ่ม ัน เปน ศิล ปะ แมจ ะเปน ศิล ปะของธรรมชาติ;
หรือเมื่อเราเอามาเขียนประดับฝาบาน มั นก็เป นศิลปะบริสุทธิ์ที่นําไปสูความวา ง
แตวาศิลปะอยางนี้มันหมดไปๆ ตามความที่ “น้ํามันผี” มันเปอนคนในโลกมากขึ้น.
อาตมาจะยกตัว อยา งงา ยๆ วา ที่เมื่อ งชายทะเลสํา หรับ ตากอากาศตา งประเทศ
แหง หนึ ่ง ที ่มีชื่อ เสีย งในยุโ รป ที ่ต ากอากาศชายทะเลแหง นั ้น เมื่อ ๒๐ ปกอ น
เขาเขียนภาพโปสเตอรดวยภาพวิว ที่นั่นสวยที่สุด โฆษณาไปตามจังหวัดตางๆ
ใหช วนคนไปตากอากาศที่นั่น เพื ่อ เก็บ เงิน เพื ่อ ไดป ระโยชน. แลว ตอ มาไมกี่ป
ภาพอยางนั้นไรความหมายในการโฆษณา จึงเอาภาพชาตินิยม เชนเรือรบที่มีชื่อ
อยางเดียวกับสถานที่ตากอากาศนั้นเปนภาพโฆษณา อาศัยความรูสึกตัวกู ของกู
ทางชาตินิยม มายั่วคนใหไปตากอากาศที่นั่น. ทีนี้ไมกี่ปตอมาภาพเรือรบที่ปลุก
ความรูสึกทางชาตินิยมก็ใชไมไดอีกแลว ตองใหภาพหญิ งในชุด beginy เปนฝูงๆ
ในทาทางที่ลามกอนาจาร มาโฆษณาใหคนไปตากอากาศที่นั่น. นี่ชั่ว ๑๕ ปเทานั้น
มัน ก็เ ปลี ่ย นแปลงมากอยา งนี ้. นี ่เ ปน เครื่อ งวัด จิต ใจของคนเราเปน อยา งไร
และสั่ งที่ เรี ยกว าศิ ล ปะนั้ น จะเป น เครื่ องสนั บ สนุ น สั น ติ ภ าพทางจิ ต ใจ หรื อ ทาง
สังคมหรือไม หรือสนับสนุนอะไรกันแน.
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แมที ่ส ุด แตด นตรี ซึ ่ง ก็ถ ือ วา เปน แขนงหนึ ่ง ของศิล ปะ; ถา ดนตรี
บริสุทธิ์ก็สามารถจะดึงดูดจิตใจให วางจากตั วกู ของกู ได เหมื อนกัน เพลินไปใน
ทางดนตรีนั ้น ; แตอ ยา พึง เขา ใจวา เปน การบรรลุม รรค ผล นิพ พาน; แตพ ึง
เขาใจวาเปนอุบายอันหนึ่งที่จะหยุดความรูสึกวา ตัวกู ของกู อันเดือดพลานเสียได;
โมโหใครมา ฟงดนตรีก็หาย หรือกําหนัดในทางกาม ฟงดนตรีบริสุทธิ์อีกแบบหนึ่ง
ก็ห ายกํา หนัด ในทางกาม อยา งนี ้เปน ตน ; ดนตรีบ ริส ุท ธิ์ยัง ชว ยไดใ นทางที ่จ ะ
ระงับ ความทุก ข หรือ ความรูส ึก ที ่เปน ตัว กู ของกู. แตเดี ๋ย วนี ้ม ีด นตรีป ระเภท
rock and roll หรือ อะไรทํ านองนั้ น ซึ่ งแม แต เพี ยงชื่ อ ก็ ไม น าเอามาเอ ยถึ งเลย ;
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มันก็เปนดนตรีสําหรับจิตใจที่เปอนดวย “น้ํามันผี” อยางที่วามาแลวนั่นเอง แทนที่
จะเปนดนตรีชนิดนํามาสูความเยือกเย็น สงบจากตัวกู ของกู มันก็เราความรอนใน
เรื่องตัวกู ของกูมากขึ้น. โลกเรามัวเมาดวยดนตรีอยางนี้ยิ่งขึ้นไปอีกแลว ก็เปนโลกที่
เป อ นดว ย “น้ํ า มัน ผี” หรือ เปน โลกของภูต ผีป ศ าจมากขึ ้น เทา นั ้น เอง. เหมือ น
อยางที่อาตมากลาวในวันกอนนั้นวา ดนตรีชนิด ๘๐ % คือเพลงไทยสากลที่มีเนื้อ
รองเหมาะสําหรับหญิ งโสเภณีปะเหลาะผูชาย หรือผูชายปะเหลาะโสเภณี ซึ่งสง
กันอยู ประมาณ ๘๐ % ของเพลงไทยสากลทั้ งหมดนั้ น เพลงเหล านี้ ไม ชวยระงับ
ความรอนในทางยึดมั่น วา ตัวกู ของกู แตกลับ สงเสริม . ถาเราลองไปฟงเพลง
ไทยแท ๆ แตโ บราณนั้น มัน ตรงกัน ขา ม,หรือ แมเ พลงไทยโบราณนั ้น บางเพลง
ที่พ ูด ถึง ความรัก พูด ถึง ความรูส ึก ระหวา งเพศอยา งนี้ ก็ยัง เยือ กเย็น อยูนั่น เอง
ไมรอนระอุเหมือนอยางเพลงไทยชนิด ๘๐% อยางวา. แลวเรายังจะเห็นวาแมใน
บทขับ บทรอ ง ในเรื่อ ง เสภาขุน ชา งขุน แผนบางตอน ซึ ่ง พาดพิง การกระทํ า
หรือความรูสึกระหวางเพศอยูมาก แตก็ยังไมใหผลเทากับเพลงชนิด ๘๐% นี่เลย.
นี่คือวัฒนธรรมอันสูงสงของพุทธบริษัทชาวไทยเราที่เคยมีมาแตดั้งเดิม แลวกําลัง
แปดเปอ นไปหมด. หมายความวา เมื่อ จิต ใจแปดเป อ นไปดว ยน้ํา มัน ผีนี้แ ลว
สิ่ง เหลา นี้ก็ถูก ดัด แปลงหัน เหไปหมด จนมาสูค วามเหมาะสมแกค วามรูส ึก ที่วา
เปน จิต ใจที ่เป อ นดว ยน้ํ า มัน ผีนั ่น เอง. เราจะไดเห็น คนบางคน มัว เมา ดื ่ม ด่ํ า
ในเพลงชนิด ๘๐% นี้ เป นหญิ งสาวชนิ ดที่เป ดเพลง ๘๐% เกี้ยวตัวเอง ใหวิทยุ
ชว ยเกี้ย วตัว เอง แลว ก็ส บายอกสบายใจไปดวยความรูสึก ที ่เปน “ตัว กู ของกู”
เหลา นี้; แลว จริย ธรรมของโลกเรานี้ หรือ ของประเทศไทยเราก็ต าม จะเปน
ไปอยางนา ชื่น ใจไดอ ยางไร เพราะมัน แปดเป อ นไปดว ยสิ่งที่เรีย กวา “น้ํา มัน ผี”
ไปเสียหมด.
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ทั้ง หมดที่พูด ไปนี้ไมใชเพื่อ อะไรอื่น เลย นอกจากเพื่อ ใหเขาใจคําวา
“วา ง” กับ คํ า วา “วุน ” และใหเ ขา ใจวา สิ่ง ตา งๆ ที ่แ วดลอ มตัว เราอยู ใ นยุค นี้
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มัน ไมสงเสริมความวางเสียเลย มันเพิ่มหนทางหรือ ลูทางที่จะวุน นี้มากขึ้น ; มัน
เพิ่มความยุงยากลําบากเทาภูเขาเลากาใหแกองคการ หรือสถาบันที่มีหนาที่คุมครอง
สงวนจริยธรรม รับผิดชอบในดานจริยธรรม เชนกระทรวงศึกษาธิการเราเปนตน
และมันก็ไมพนใคร ก็คือมือของครูบาอาจารยทั้งหลายนั่นเอง. นี่มันเปนอุปสรรค
ศัตรูแกเราอยางไร เราควรจะรูจักมันไวในฐานะที่มันเปนอุปสรรคศัตรูอยางไร.
ถา มองดูที ่ว รรณคดี ก็จ ะพบอยา งเดีย วกัน อีก . วรรณคดีที ่ไ พเราะ
อยางบริสุท ธิ์แ ลว ก็ตอ งหยุด ความรูสึก เดือ ดพลา นของตัว กู ของกู ลงได. เรา
ลองเปรีย บเทีย บวา ถาเราอานวรรณคดีเรื่อ ง “ขุน ชางขุน แผน” กับ อาน “ปฐม
สมโพธิ” อยางนี้มันตางกันอยางไร วรรณคดีไหนเราตัวกู ของกู ใหพลานขึ้นมา
วรรณคดีไ หนทํ า ใหตัว กู ของกู เยือ กเย็น สงบลงไป; แตแ ลว ใครชอบอา น
หนั งสื อปฐมสมโพธิ ยิ่ งกวาเรื่องขุ นช างขุ นแผน. หรือ ถ าเปรียบอย างเรื่อง “นิ ราศ
นริน ทร” นี้ม ัน เปน อยา งไรบา ง ครูบ าอาจารยที ่เปน สุภ าพสตรียัง สาวอยู เมื ่อ
ตองอธิบายบทโคลงนิราศนรินทรบางบทแลว ก็แทบไมรูวาจะทําหนาทําตาอยางไร
รูส ึก กัน อยู เ ต็ม ที ่แ ลว กระมิด กระเมี ้ย นอยา งนี ้แ ลว มัน ยัง ไมพ อ; เพราะวา
วรรณดคีช นิด นั ้น มัน เรา ความรูส ึก ที ่เปน ตัว กู ของกู และเปน ไปทํ า นองกาม
ราคะ ทั้งแกฝายครูและฝายศิษย มันจึงทําความรอนเราระอุยุงยากลําบากขึ้นมา.
นี่เพื่อเปรียบเทียบวา ขณะนั้นไมวางเสียแลวทั้งครูและทั้งศิษย; ควรจะมีวรรณคดี
ชนิดที่ทําใหวางจากความรูสึกวาตัวกู หรือของกู หรือใหมันสงบเย็นลงไปอยูเสมอได
เราก็จะไดรับประโยชนมากมาย โดยไมตองลงทุนมาก ; คือเราไมสรางสิ่งซึ่งเปน
อุป สรรคศัต รูข องจริย ธรรมขึ ้น มา ; ไมทํ า ใหเกิด อาการรวนเรหรือ พัง ทลายแก
จริยธรรมขึ้นมา.
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ทีนี้ เราจะไดพูดกันถึงความวางชนิดที่เด็กเขาใจ. ถาเราตองการจะให
เด็ กเขาใจเรื่องความวาง เราควรจะคิดวาเด็กนั้ นไม ควรจะมี อ ายุต่ํากวา ๑๕ ป .
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ที่อ าตมามากลา วอยา งนี ้ ก็เพราะเคยไดยิน มาแตในพระคัม ภีรวา เด็ก จะเปน
พระอรหันตได ก็มีแตอายุเกิน ๑๕ ป; และมีพระอรหันตเด็กอยู ๒-๓ คน หรือ
ไมกี่คนในประวัติศาสตรของพุทธศาสนา; ดังนั้นแปลวา เด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป
ก็คงจะยากเกินไปที่จะเขาใจเรื่องความวาง แตอยางนอยก็คงเขาใจบาง. เหมือน
อยางเราเรียกเด็กมาแลวบอกใหคิดดูวา “ถาใหหัวเราะเรื่อยจะเอาไหม ใหรองไห
เรื่อ ยจะเอาไหม”; นี ่ม ัน ตา งกัน แลว ระหวา งหัว เราะกับ รอ งไห หัว เราะเรื่อ ย
เขาก็สูไมได รองไหเรื่อยก็ยิ่งไมได; ฉะนั้น ไมตองหัวเราะ ไมตองรองไห คือวาง
นั่นแหละพอจะสูได แลวดูก็เยือกเย็นดี.
หรือ อีก ทีห นึ่งวา ความกระวนกระวายที่ยังไมไดในสิ่งที่ตัวอยากนั้น
แหม ! มัน กระวนกระวายเหลือ ทน เด็ก เขารูส ึก ดี; พอไดสิ ่ง ที ่ต ัว รัก ตัว อยาก
มาแลว ก็หึงหวง ก็เปน หวง ไมอ ยากใหใครมาแตะตอ ง แมแ ตเปน เพียงตุก ตา
ก็ยังไมอยากใหใครมาแตะตอง; นี่แปลวา ความรูสึกหลังจากที่ไดแลว นี่ก็ไมไหว
เหมือนกัน ดังนั้น สูความรูสึกที่อ ยูตรงกลาง คือ วาง อยูนั้นไมได.
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หรือจะยกตัวอยางกันวา ความรักกับความเกลียด; ใหมีความเกลียด
มัน ก็รูสึก รอ น ใหมีค วามรัก มัน ก็รูสึก รอ น “ถา อยาตอ งรัก ตอ งเกลีย ด” คือ อยู
ตรงกลางนี้ มันพอทนได คือ วางสบาย.

นี่คือวิธีที่เด็กเล็กๆ จะรูเรื่องความวาง และเปนวิธีที่นาปรารถนา ใน
เรื่องที่ครูบาอาจารยสนใจ วาจะทําใหเด็กสนใจในเรื่องนิพพาน หรือความหมาย
ของคํา วา “นิพ พาน” ไดอ ยา งไร อาตมาก็ย กตัว อยา ง อยา งนี้ม าใหฟง แลว .
ถา เด็ก ๆ ของเรา ไดรับ การกลอ มเกลามาในลัก ษณะที ่ใหบ ูช าความวา ง แมใน
ลัก ษณะเล็ก นอ ยเชน นี้ม าแตแ รกแลว มัน งา ยที่สุด ที่จ ะเขา ถึง ธรรมะตามลํา พัง
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ตัว เอง; เพราะฉะนั้น คํา วา “วา ง” นั้น มัน มีค วามหมายอยา งนี้ ดัง ตัว อยา ง
ตางๆ ที่ยกมานี้; ขอใหครูบาอาจารยทั้งหลายเขาใจในลักษณะเชนนี้ อยาไดเขาใจ
ผิดอีกตอไป.
เราจะตอ งถือ วา หลัก เกณฑตางๆ ที่พ ระพุท ธเจาตรัส ไวนั้น ไมค วร
จะถู ก ประณามว า ครึค ระ หรือ พ น สมั ย อะไรทํ า นองนั้ น จะต อ งถื อ ว า ถู ก อย า งยิ่ ง
ไวก อน แลวก็ศึกษาพิจารณาดูให เขาใจ; อยางเรื่องความวางนี้ เป นตน มันมีอยู
แตที่วา เรามองกัน แตใ นแงวัต ถุ จึง ไมรูเ รื่อ งความวา ง; มองแตใ นทางสสาร
คือ มองแตน อกตัว ไปหมด ไมม องไปในทางจิต ทางใจ ฉะนั ้น จึง ไมเขา ใจเรื่อ ง
ความวา งที่แ ทจ ริง ที่เปน เรื่อ งทางจิต ใจ; รูแ ตเรื่อ งทางวัต ถุ ทางสสารไปหมด;
ฉะนั ้น พอพูด ถึง วา ง ก็วา งจากสสาร เปน vacuum; ไมมีอ ะไร ไมม ีรา งกาย
ไมมีความคิดนึก ไมมีค วามรูสึกอะไรอยางนี้; นี้มันเปนมิจฉาทิฏ ฐิไปเลย ไมใช
ความวางที่เปนสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
อุปสรรคขอหนึ่งมันอยูตรงที่วา เราเคยชินตอการที่จะมองสิ่งตางๆ เปน
วั ต ถุ แ ละเป น ของภายนอกตั วเรามากเกิ น ไป พระพุ ท ธเจ าท านจึ งตรั ส ว า “มหา
วิทยาลัยทั้งโรงอยูในรางกายนี้” อาตมาใชคําอยางนี้; คือ คําที่ทานตรัส มีอ ยูวา:
“ความทุก ขก ็ด ี เหตุใ หเกิด ทุก ขก ็ดี ความดับ สนิท ไมเหลือ แหงทุก ข
ก็ ด ี , วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ใ ห ถ ึ ง ความดั บ สนิ ท แห ง ทุ ก ข ก ็ ด ี ; ตถาคตบั ญ ญั ต ิ ไ ว ใ น
ร า งกาย ซึ ่ ง ยาวประมาณวาหนึ ่ ง นี ้ เ ท า นั ้ น ที ่ ม ี พ ร อ มทั ้ ง สั ญ ญาและใจ”.
ที่วามีพรอมทั้งสัญญาและใจนี้ หมายความวา ใหเอารางกายที่เปนๆ ไมใชรางกาย
ที่ตายแลว ; แลวก็ในชั่วที่ยาววาหนึ่งนี้ มีมหาวิทยาลัยสําหรับ ศึกษาเรื่องความ
ทุก ข มีวัต ถุสําหรับ ศึก ษา มีค วามรูสํา หรับ ศึก ษา และความดับ ทุก ข ที่เปน ผล
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ของการศึกษาอยูในนั้นหมดเลย ไมตองสนใจไปภายนอกกาย; นี้ก็หมายความวา
มันเปนเรื่องทางจิตใจลวน.
เราทําตนเปนนักศึกษาทางดานจิต ดานวิญญาณบางแลว ก็จะงายที่สุด;
ถาเรายังคงไมประสีประสาตอเรื่องทางจิต ทางวิญญาณ ตกไปเปนทาสทางวัตุเสีย
หมดแลว ไมมีทางที่จะเอาชนะความทุกขไดเลย ไมอาจจะควบคุมจริยธรรมใหเปน
ไปในรองรอยที่นาปรารถนาได ; เราจึงหลงใหลแตทางเนื้อหนัง, ทางรูป ,เสี ย ง,
ก ลิ ่น , รส , สัม ผัส เห ลา นี ้ไ ป ห ม ด ก็เ รีย ก วา ต ก เป น ท า ส ช น ิด ท า ง
วิญ ญาณ ; ไม ใชทาสทางซื้อขาย ทางผูกมั ดทางวัตถุ อยางนี้ ; โดยทางวิญ ญาณ
แลว เราตกเปน ทาสของอารมณ ทาสของโลก ของอารมณใ นโลก; ปญ หา
มัน จึง เกิด มาจากสิ่ง ๆ เดี๋ย วนี ้; คือ การที ่พ ลโลก หรือ คนในโลกในยุค นี ้ล ว นแต
ตกเปน ทาสของอารมณใ นโลก. แตถ า ปฏิบ ัต กัน ไดใ นขอ นี ้ คือ วา ถา ไมต ก
เปน ทาสอารมณใ นโลกแลว . ปญ หาตา งๆ จะสิ ้น สุด ลงไปในพริบ ตาเดีย ว คือ
กลั บ เป นโลกที่ บ ริสุ ท ธิ์ สว าง สะอาด น าอยู น าดู ไม มี ป ญ หายุ งยากอะไรเลย;
นอนก็ไมตองปดประตูเรือน; ใชโวหารโบราณก็ตองวาอยางนั้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เราควรจะมีความรูในดานจิตใจกันใหมากพอ จนรูเรื่องความวางกัน
อยางเพี ยงพอ แลวจะรูสึกวา ไดพ บสิ่งที่นาปรารถนา เปนสิ่งที่นาดูดดื่มยิ่งกวา
สิ่ง ใดๆ หมด คือ ความวา งนี ้. รสของความวา งนี ้ เปน รสที ่ด ึง ดูด ยิ่ง กวา รส
ของกามารมณ หรือ กามคุณ ; แตเ พราะเหตุที ่ไ มเ ขา ถึง มีเ ขา ถึง แตร สของ
กามารมณ หรือ เรื่อ งทางฝา ยเนื ้อ หนัง ไปหมด ก็เ ลยไมต อ งรูเ รื่อ งความวา ง.
เทานั้นยังไมพอ คือยังแถมตองเกลียดชังความวาง หรือความสงบนี้เปนอยางยิ่ง;
เพราะวา “เปอนน้ํามันของปศาจในนิทานยายกะตา” นั้นมากเกินไปนั้นเอง. นี้คือ
เรื่องความวางจากกิเลส ซึ่งเปนความวางจากทุกข วางจากปญ หายุงยากตางๆ
พรอมกันไปในตัว เพราะอํานาจจากความวางจากกิเลสนั้น.
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อาตมาถือ วา ความวา งนี้เ ปน จุด ปลายทางของจริย ธรรม ; ไมวา
จริยธรรมของศาสนาไหน ถาเปนจริยธรรมที่ควรแกนามของจริยธรรมแลว จะตอง
เปนไปเพื่ออยางนี้ทั้งนั้น คือเพื่อความอยูสงบจากความวุนวายไปดวยความรูสึกวา
ตัว กู ของกู หรือ selfishness นั ้น เอง. “selfishness หายไปจากโลกนี ้เมื ่อ ไร
โลกนี้ก็จะเปนโลกของพระศรีอารยขึ้นมาทันที”; ไมตองใหคอมมิวนิสตมาจัด หรือ
ไมต อ งใหใ ครมาจัด คอมมูน ิส ตห รือ ลัท ธิก ารเมือ งฝา ยใดก็ต าม ถา ตกอยู ใ ต
อํานาจกิเลสตัณ หาแลว ยอมจัดโลกไปตามอํานาจกิเลส ตัณ หาทั้งนั้น; ยอมไม
สามารถจัดโลกนี้ใหเปนโลกพระศรีอารยได เวนไวแตพวกที่เขาถึงธรรมะ เขาถึง
ความวาง เขาถึงจุดหมายปลายทางของจริยธรรมไดแทจริงเทานั้นเอง.

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ เพียงเทานี้.
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๖
เรื่อง

ตัวแทของจริยธรรม
๑๗ มกราคม ๒๕๐๕
-----------------

ทานครูบาอาจารย ทั้งหลาย
ในการบรรยายครั้งที่ ๖ นี้ อาตมาจะไดกลาวถึง “ตัวแทของจริยธรรม”
ตัว แทข องจริย ธรรมในทีนี้ อาตมาขอระบุไ ปยัง สิ่ง ที ่เราไดยิน ไดฟ ง กัน อยูเสมอ
ที่เรียกวา “มรรคมี อ งค แ ปด”
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คําวา มรรค นี้ เปนสิ่งสุดทายในสิ่ง ๔ สิ่ง ที่เรียกวาอริยสัจจ อริยสัจจ
๔ ประการนี้คือ ความทุกขประการหนึ่ง ; มูลเหตุใหเกิดความทุกขประการหนึ่ง ;
สภาพที่เปนความดับ สนิทของความทุกข ไมมีความทุกขเหลือ นั้น ประการหนึ่ง ;
และประการสุดทายคือ วิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงสภาพชนิดนั้น; และเรียกกันวา
“มรรค” ที ่ไ ดก ลา ววา มรรคเปน ตัว แทข องจริย ธรรมนี ้ โดยมีเหตุผ ลพรอ มทุก
ประการ; แมวาเราจะเอาความหมายของคําวา จริยธรรม โดยเอาตัวพยัญชนะ
เปน หลัก ก็แ ปลวา “ธรรมที ่ค วรประพฤติ”; จร แปลวา ประพฤติ; อิย ปจ จัย
๑๖๙
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มีค วามหมายวา ควร ; จริย แปลวา ควรประพฤติ ; จริย ธรรม ก็แ ปลวา
“สิ่ ง ที่ ค วรประพฤติ”.
ในบรรดาสิ่งที่ควรประพฤติทั้งหลาย ไมมีอะไรยิ่งไปกวา การประพฤติ
ที ่เ ปน ไปเพื ่อ ความดับ ทุก ข. ความดับ ทุก ขนั ้น เราขยายออกไดเ ปน อยา งสูง
อยา งกลาง อยา งต่ํา . จริย ธรรมจะอยูใ นระดับ ไหนไดก็สุด แท แตตอ งรวมอยูใน
สิ่ ง ที่ เรี ย กว า ควรประพฤติ ; คื อ หนทางที่ ค วรจะเดิ น นั่ น เอง ข อ นี้ อ ยากจะให
ระลึกยอนไปถึงคําบรรยายครั้งแรก ที่กลาวถึงสิ่งที่เรียกวา ธรรม.
คํ า วา ธรรมะ ในที ่ทั ่ว ไปแลว ก็แ ปลวา “สิ ่ง ” เทา นั ้น เอง สิ ่ง ทุก สิ ่ง
คือ ธรรมะ หมายถึง ทุก สิ่ง กระทั่ง ตัว วัต ถุ จิต ใจ การกระทํา และผลของการ
กระทํา ลว นแตเรีย กวา ธรรมะหรือ “สิ่ง ” ไปทั้งนั้น . เราจะแยกธรรมะหรือ สิ่ง นี้
ออกเปน ๒ ประเภท โดยหลัก ใหญๆ คือ ธรรมะที่เปน ตัว ผล ที่เรามุงหมาย
อยางหนึ่ง ; และธรรมอีกอยางหนึ่งก็คือ ตัวเหตุ ตัวเครื่องมือ ที่จะทําใหไดผล
อัน นั ้น มา ; ฉะนั ้น ธรรมะหรือ สิ่ง ที ่เปน ตัว เหตุ ตัว เครื่อ งมือ นี ่เอง ที่เราเรีย กวา
“จริยธรรม” ในที่นี้ ; หรือที่จะเรียกวา “มรรค” ในพระพุทธศาสนาก็ตาม.
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ขอใหสนใจคําวา มรรค ไวในฐานะเปนตัวแท หรือเปนตัวทั้งหมดของ
การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา คําวามรรค แปลวาหนทาง มีมูลมาจากคําสามัญ
ธรรมดาที่คนทั่วไปใชพูด คือถนนหนทางที่ใชเดินดวยเทากันตามธรรมดานี่แหละ
ก็เรียกวา ทาง หรือมรรค เหมือนกับภาษาบาลี ; ตอเมื่อมีระบบศาสนาเกิดขึ้น
เปนเรื่องทางจิตทางใจ คนพบวิธีปฏิบัติจิตใจใหกาวหนาไปสูภูมิธรรมอันสูง จน
อยูเหนื อความทุ กข เขาเลยยืมเอาคํ าวา ทาง หรือถนนหนทางนี่แหละไปใชเรียก
ระบบการปฏิบัติทั้งหมดนั้น และเรียกมันสั้นๆ วา “ทาง” .
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คํ า ว า “ทาง” มี ค วามหมายดี อ ยู  ใ นตั ว มั น เอง. ใคร ๆ ก็ รู  จ ั ก
เมื ่อ พูด วา ทางก็ฟ ง ถูก . เมื ่อ พูด วา ทางเดิน เทา ก็ยิ ่ง ฟง งา ย; สว นที ่เ ปน ทางจิต
ทางใจนั้น ตอ งไดรับ การศึก ษาบา ง. ทา นผูเฒา สูง อายุในที่นี้ก็มีอ ยูห ลายคน ;
คงจะไดเห็น หรือบางทานก็อาจตองการเสียเองวา จะใหมีผูบอกทางเมื่อใกลจะตาย.
เมื่อ ใกลจะตายมีธรรมเนียมบอกทางใหคนจะตายนั้นระลึกถึงทาง; บางทีก็บอก
วา อรหํ คือ เอย ถึง พระอรหัน ตขึ ้น มา; บางทีก ็บ อกวา ไปไหวพ ระศรีอ ริย เมตไตรยบนสวรรค เหลา นี ้เ ปน ตน ; เขาเรีย กวา บอกทาง. ขอ นั ้น เปน สิ ่ง ที่
เลือ นมาเต็ม ทีแ ลว ; ที ่จ ริง การบอกทางนี ้ ก็ค ือ การเตือ นใหร ะลึก ถึง ธรรมะ
วามีแนวอยูอยางไร มีลูทางอยูอยางไร ไหระลึกใหได ใหอยูประจําใจ และก็ดับจิต
ไปดว ยความรู ส ึก อัน นั ้น ; นั ่น แปลวา บอกทาง. ตอ มาเหลือ อยู เ พีย งเปน
ประเพณี ตะโกนวา พระอรหํ ลั่น บา นไปหมด; คนที่จ ะขาดใจตายอยูแ ลว หูก็
ไม ได ยิ น นี่ เป น พิ ธี น าหั วเราะ ; ระเบี ย บที่ วางไว ดี ได ถู ก ทํ าให เป น สี ลั พ พตปรามาส
ไปดวยเหตุนี้. ที่วาระเบียบที่วางไวดี หมายความวาเมื่อเขายังมีสติพ อจะระลึก
นึกคิดอะไรได ญาติขางเคียงหรือผูหลักผูใหญบอกใหเขาระลึกถึงหลักธรรมะตางๆ
อยางสั้นที่สุดไมใหฟนเฝอ ใหเขาถือเปนเครื่องทําจิตใจใหมั่นคง ไมหวั่นไหวตอ
โรคภัย ไขเจ็บ , ไมส ะดุง กลัว ตอ ความตาย, มีจิต ปรกติ, มีส ติส งบเย็น เปน สุข
แลวดับไป; ระเบียบที่วางไวดี ก็มากลายเปนพิธีตะโกนใหหนวกหูอยางนี้เปนตน.
คําวา ทาง เปนสิ่งที่ประสงคกันอยูอยางยิ่งถึงอยางนี้.
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คํ าวา มรรคหรือทางในที่ นี้ ประสงค เอาทางวิญ ญาณ หรือทางจิ ตใจ
ไมใ ชท างวัต ถุ คือ ถนนหนทางที ่ล าดยาง ลาดซิเ มนตที ่เ ดิน กัน อยูนี ้. นั่น เปน
ทางในฝา ยวัต ถุ หรือ รูป ธรรม; แตวา ทางที่เราจะกลา วกัน ในทางศาสนานี้ คือ
ทางเดิน ของวิญ ญาณ บางทา นคงจะนึก ตวาดอาตมาอยู ใ นใจวา อะไรๆ ก็ท าง
วิญ ญาณ อะไรๆก็วิญ ญาณ นารําคาญอยางยิ่งอยูอยางนี้ก็ได ; ถาอยางนี้ก็ขอ
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ยืนยันวา มันเปนความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะขอรองใหทานครูบาอาจารยทั้งหลาย
เขาใจสิ่งที่เปนไปทางฝายจิตฝายวิญญาณยิ่งขึ้นทุกที ดวยการจูจี้พิรี้พิไรพูดถึงแต
ฝายวิญญาณนี้ใหเขาใจแจมแจงกันใหได และใหยิ่งขึ้นไป.
ขอ นี ้ตั ้ง ตน แตว า ครูเปน ผู นํ า ทางวิญ ญาณ ; เปน guide ผู นํ า ให
เดินทางวิญญาณ; ถาครูยังไมรูจักทางวิญญาณ หรือทางที่มีไวสําหรับวิญญาณเดิน
แลว ครูจ ะเปน ผู นํ า ไดอ ยา งไร ฉะนั ้น จึง ควรจะสนใจคํ า วา “ทางจิต ” หรือ
“วิญ ญ าณ ” นี ้ใ หม าก แทที ่จ ริง แลว นา จะกลา ววา แมแ ตส ถาบัน ของครู
ก็ เ ป น ฝ า ยวิ ญ ญาณ หรื อ ทางวิ ญ ญาณ.
สถาบันที่แทของครู ไมควรจะเล็งถึงรูปรางอาคาร สถานที่หรือเปนตึก
หรือแมแตเปนตัวบุคคล ; แตเปนสถาบันทางจิต ทางวิญญาณ รวมกันทั้งโลก
มีอยูในโลก เพื่อจูงจิตวิญญาณของโลกใหสูงขึ้นไป เปนสถาบันศักดิ์สิทธิ์ทางวิญญาณ
คุมครองสัตวโลก จูงนําสัตสโลก; อยามองสถาบันของครูที่ตัวอาคารสถานที่
หรือที่กลุมของครู หรือแมแตตัวการปฏิบัติงานของครู; ขอใหมองลึกไปถึง spirit
ทางความเปนครูในสวนลึกของจิตใจ; มีวิญญาณแหงความเปนครูที่เต็มไปดวย
เมตตา กรุณา ถึงกับวา ในหัวใจของครูนี้ ถาผาออกมาดูได ตองเห็นเมตตา
กับปญญานอนเคียงคูกันอยู ไมมีอะไรมากไปกวานั้น; ไมมีจิตที่จะคิดหาเงิน
หรือเอาเปรียบนายจาง ซึ่งเปนลักษณะของลูกจาง ในหัวใจลูกจาง ถาผาออกดู
จะเห็นแคความเปนอยางนั้น ไมเห็นเมตตากับปญญานอนเคียงคูกัน; มีแต
ความเห็นแกตัว คิดเอาเปรียบนายจาง เปนความดิ้นรนกระวนกระวายอยู; นี่เปน
หัวใจของลูกจาง. ในหัวใจของครูมีสิ่ง ๒ สิ่ง คือปญญากับเมตตา นอนเคียงคู
กั น อยู ดั ง กล า วแล ว ; นั่ น แหละคื อ สถาบั น ของครู อั น เป น ฝ า ยนามธรรม.
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ไห น ๆ ก็ ไ ด พ ู ด ถึ ง เรื ่ อ งวิ ญ ญ า ณ ม า แ ล ว จ ะ ข อ พู ด ต อ ไป ใน
โอกาสนี้ ที เดี ย วว า แม แต ก ารสมรส การแต งงานนี้ ก็ ยั งอยากจะกล าวว า มี ก าร
สมรสทางวิญ ญาณ ซึ ่ง ไมใ ชเ รื ่อ งทางรา งกายดว ยเหมือ นกัน . คํ า วา สมรส
แปลวา “มีรสเสมอกัน” ; สม (อานวาสะมะ) แปลวา เสมอ ; รส (อานวาระสะ)
แปลว า รส; สมรสจึ ง แปลว า มี ร สเสมอ; คื อ มี ร สนิ ย มอย า งเดี ย วกั น
เสมอกัน ฉะนั้นถาคนมีจิตใจตรงกันทุกวิถีทาง เสียสละเพื่ออุดมคติอยางเดียวกัน
จนตายไปดวยกัน แตเนื้อหนังไมเคยถูกตอง ไมเคยแตะตองกันเลย อยางนี้ก็ยัง
เรีย กวา เปน การสมรสทางวิญ ญาณได; หรือ วา ผูที่จ ะเรีย นตํา รับ ตํา ราคัม ภีรที่
มากมายเชนพระไตรปฎกนี้ ทานอาจารยเกาแกก็เคยแนะนําใหสมรสกับนางฟาชื่อ
วาณีเสียเลย ; คือภิกษุผูจะเรียนพระไตรปฎกนั้น ทานแนะนําใหมีการสมรสกับ
นางฟา ชื่อ วาณี. นางฟา ก็ค ือ พระไตรปฎ กนั ้น เอง; ขอ นี ้คือ คํา ประพัน ธที่วา :มุนินฺทวทนมฺพุชปาณีนํ สรณํ วาณี

คพฺภสมฺภวสุนฺทรี
มยฺหํ ปณยตํ มนํ ฯ
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นี่คือคาถาที่จะชวยใหสมรสกับนางฟาชื่อวาณี หรือพระไตรปฎก ซึ่ง
แปลวา “นางฟาผูมีความงาม ที่เกิดอยูในดอกบัว กลาวคือ พระโอษฐของพระ
พุท ธเจา ผู ม ีจ อมแหง มุน ี เปน ที ่พึ ่ง ของสัต วโ ลกทั ้ง หลายนี ้ จงทํ า ใจของขา พเจา
ใหลุ ม หลง” ขอ ความนั ้น แปลวา อยา งนี ้; ฉะนั ้น พระไตรปฎ กนั ้น แมจ ะ
มากมายกา ยกองสัก เทา ไร ก็เ รีย นไดด ว ย “ความลุ ม หลง” นั ่น เอง. แมนี้
ก็ คื อ การสมรสทางวิญญาณดวยเหมือนกัน.

อาตมายังอยากกลาววา ถาจะใหดียิ่งกวานั้นก็คือ สมรสกับนางสาว
สุญ ญตา เสียเลย. สุญ ญตาแปลวา “ภาวะแหงความวางจากกิเลส จากความ
ทุกข” ดังที่กลาวมาแลวแตตนนั้น มีลักษณะเปน eternity คือจะเปน “ปจจุบัน
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ธ ร ร ม ” อ ยู เ ส ม อ ไ ม เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ไ ป ต า ม ก า ล เว ล า แ ต ก ล ับ ม ีอ ยู เ ป น น ิร ัน ด ร .

ถาเราเขาใจถึงสิ่งนี้ โดยจิตใจ ดวยการปฏิบัติอยางถูกตอง ก็จะลุมหลงแตในสิ่งๆ นี้
อยางเดียวเทานั้น จึงเรียกวา “สมรสกับนางสาวสุญญตา”.
ทําไมจึงเรียกวา นางสาว. ทานอธิบายวา เพราะสิ่งนี้ไมเคยแกเลย ;
สิ่งที่เรียกวา eternity ยอมเปน ปจ จุบัน กาลอยูเรื่อ ย; ไมแ กเพราะไมมีการเกิด
การตาย และไมเ ปลี่ย นแปลง แตส ดชื่น อยา งยิ่ง อยูเ สมอ จึง ควรแกน ามวา
“นางสาวสุญญตา”; เพราะวาเปนนางสาวที่ไมรูจักเปลี่ยนแปลงจากความเปนสาว
คือ มีค วามสดชื่น แจม ใส ไรความทุก ขอ ยูเสมอ; นี่ก็เรียกวาเปนการสมรสกับ
นางสาวสุญญตา โดยโวหารพูด เปนการสมรสในดานวิญญาณเหมือนกัน; เปน
การสมรสกับสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขอยางยิ่ง
คําพูดอยางนี้ จะเปนสํานวนโวหารเลนลิ้น หรือจะเปนสํานวนโวหาร
ซึ่ง แสดงความจริง ที่ลึก ซึ้ง อยา งใดอยา งหนึ่งนั้น ขอใหไปลองนึก คิด ดูเอง. ถา
คิด นึก ถูก วิถีท างแลว จะพบความหมายของคํา วา อะไร ๆ ก็ท างวิญ ญาณไป
ทั้งหมดนี้ ไดโดยงาย ดังนั้นขอใหเปนวา เรายังมีอาหารทางวิญญาณ มียาแกโรค
ทางวิญญาณ มีเครื่องนุงหมทางวิญญาณ มีที่อยูอาศัยทางวิญญาณ มีการครอง
ชีวิตอยูในดานวิญญาณดังนี้.
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อาหารทางวิญ ญาณ ก็ค ือ ไมห มายถึง ขา วปลาอาหาร การบริโภค
ประจํา วัน ; แตห มายถึงอาหารที ่จ ิต ใจบริโ ภค ก็ค ือ ธรรมะที ่ค วรแกก ารบริโภค
ของจิต ใจนั่น เอง; แตถึงอยางไรมัน ก็ไมพนไปจากจริยธรรมแขนงใดแขนงหนึ่ง
ซึ่ง จิตใจตองการจะบริโภค; บริโภคแลวจิตใจสะอาด สวาง สงบ ; จึงเรียกวา
อาหารทางวิญญาณ.
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ยาแกโ รคทางวิญ ญาณ ก็เ หมือ นกัน ; คนเรามีโ รคทางวิญ ญาณ
ทางจิ ตใจอยู ชนิ ดหนึ่ ง คื อความโลภ ความโกรธ ความหลง เสี ยบแทงจิ ตใจอยู
เห มื อ นกั บ ความป ว ยไข ที ่ เ สี ย บ แท งเนื ้ อ อยู  คู  ก ั น . โรคท างกาย ก็ แ ก
ด วยยาทางกาย โรคทางวิ ญ ญาณก็ ต อ งแก ด วยทางวิ ญ ญาณ; ดั งนั้ น เราลอง
พิจารณาดูทีวา ใครบางไมเปนโรคทางวิญญาณ.
เครื่ อ งนุ ง ห ม ทางวิ ญ ญาณก็ เหมื อ นกั น : เสื้ อ ผ า มั น นุ งห ม ให รา งกาย;
แตธรรมะนั้นนุงหมใหแกจิตใจ คนไมมีธรรมะเหมือนกับคนเปลือยกาย; แมเขา
จะนุงหม ดว ยเสื้อ ผาอาภรณสัก กี่ชิ้น ๆ ก็เปน คนเปลือ ยกาย. ดังนั ้น กลางถนน
เราจะเห็น คนเปลือ ยกายเปน หมู ๆ ฝูง ๆ อยูก็ได คือ พวกคนไมมีธ รรมะนั่น เอง,
สว นคนมีธ รรมะหรือ คนนุงผา นั้น คอยแตจะซอ นเรน อยูในหอ ง ไมก ลาออกมา
ก็ได เพราะไมกลามาเบียดเสียดกับคนเปลือยกายตามถนน. นี่คือเรื่องเครื่องนุงหม
ทางวิญญาณ.
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ที่ อ ยู อ าศั ย ในทางวิ ญ ญาณ ก็ ห มายถึ ง มี ธ รรมะเป น เครื่อ งอยู อ าศั ย
ของจิต ใจ, พวกที่เปน พรหมก็อ ยูดว ยพรหมวิห าร คือ เมตตา กรุณ า มุทิต า
อุเบกขา , สว นพระพุท ธเจา หรือ พระอรหัน ตนั ้น ทา นอยู ด ว ย สุญ ญตาวิห าร
คือ อยูดวยธรรม กลาวคือ “วาง”, เปนความวางจากตัวกู ของกู . นี่คือ ที่อ ยู
อาศัยในทางวิญญาณ.

ที่ ว า มี ชี วิ ต อยู ใ นทางวิ ญ ญาณ หมายความว า มี ชี วิ ต อยู ด ว ย
ธรรมะไมใชอ ยูในบา นเรือ นอยา งชาวบา นทั่ว ไป, การกิน อยูห ลับ นอน ฯลฯ ตาม
อยา งที ่ทํ า กัน อยู นั ้น นั ่น เปน เรื่อ งทางฝา ยกายขอใหค รูบ าอาจารยทั ้ง หลาย
เขาใจความหมายของคําวา “ทางวิญญาณ” ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกวัน จนถึงวันสุดทายดวย.
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ธรรมะสูงสุด ก็คือสุญญตา ความวาง ดังที่กลาวแลว. พระพุทธเจา
และพระอรหันต ทานอยูดวยความวางนี้ คือวางจากความเห็นแกตัว ไมเห็นแกตัว
เลย. คุณ คา ของสุญ ญตา หรือ ความวา งนี้ มีม ากมายอยา งนี้; ควรจะเปน ที่
สนใจอยางยิ่ง เพราะแกปญหาไดทุกประการ.
การที่เพชรฆาตฆาคนไมเปนบาป ทหารปฏิบัติหนาที่ของตน ยิงปน
ออกไปไมเปนบาป ตุลาการพิพากษาตัดสินประหารชีวิตคน ไมตองเปนบาปนี้
ก็เพราะอํานาจของสุญ ญาตา ธรรมชั้น สูง ที่เห็น ความวางจากตัวตน; ไมมี
ความเห็นแกตัว เห็นแกธรรมะอยางเดียว อยางเพชรฆาตเขาทําหนาที่ของเขา
ดวยใจบริสุท ธิ์แลว เขาตอ งมีธรรมะเปน หลัก ยึด ; วา การที่เขาทํา ไปนี้ ก็เพื่อ
ผดุง ธรรมะไวไ มใ หสูญ ไปจากโลก; ถา เจตนาของเขาเปน ไปอยา งบริสุท ธิ์
อย า งนี้ ก็ ไ ม บ าป; เว น ไว แ ต เ พชรฆาตบ า ๆ บอ ๆ กิ น เหล า เมาเข า ไปแล ว
มี ค วามทะนงตัว เห็นแกตัว ทําหนาที่นั้นมันก็จะตองบาปเปนธรรมดา.
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ทหารก็เหมือนกันถาลั่นไกปนออกไป พรอมดวย มีจิตใจมุงมั่นแต
ในการที่จ ะผดุง ความยุติธ รรมของโลกอยา งเดีย วเทา นั้น ไมเ ห็น แกใ ครหมด
ไมเห็นแกตัวเอง ไมเห็นแมแกประเทศชาติของตัวเอง; ไมเห็นแกหนาไหนหมด
เห็นแตความเปนธรรมของโลกอยางเดียว; วางจากตัวตน จากของตน มีแต
ธรรมะบริสุทธิ์อยางนี้แลว เขาไมตองเปนบาป เพราะการยิงปนออกไป และ
ทําใหคนตาย เพราะเจตนาของเขาบริสุทธิ์อยางนั้น.

ตุลาการวินิจฉัยคดีไปตามตรง แมจะตองพิพากษาสั่งประหารชีวิตใคร
ก็ทําไปดวยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อผดุงความเปนธรรมของโลก ไมเห็นแกตัวเอง
ไมเห็นแกหมูคณะไหน ชาติไหนหมด; แตเห็นแกธรรมะอยางเดียว ไมมีตัวกู
ตัวใครเขามาเจือแลว ก็ไมตองรับบาป เพราะเหตุนั้น.
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นี่เปนความรู ถึงความเปนไปในฝายวิญญาณ ซึ่งลึกซึ้งละเอียดลออ
สุขุมยิ่งกวาทางฝายรายกาย; ถาเรานํามาใชปฏิบัติไดถูกตอง สิ่งตางๆ จะหมด
ปญหาและปราศจากทุกข; ฉะนั้นจึงแนะนําใหสนใจในฝายจิต หรือวิญญาณนี้
ใหยิ่งๆ ขึ้นไป.
หรือจะกลาวอีกทีก็ไดวา ธรรมะในดานจิต ดานวิญญาณ ในขั้นสูงสุด
คือเรื่องสุญญตาทํานองนี้ จะทําใหคนเราอยูเหนือโชค ชตา อยูเหนือกรรม ซึ่ง
ไมใชเรื่องเล็กนอย ลองเอาไปคิดดู มันมีเรื่องที่ตองอธิบายกันมาก ไมมีเวลาพอ.
แตถามีใครเชื่อโชคชตา ไปดูหมอมา หมอวาเคราะหรายอยางไรก็ตาม ถาอยาก
อยูเหนือโชครายเหลานั้น ก็จะตอง ศึกษาเรื่อง “สุญญตา” ใหถูกตอง ไมใชอยาง
งมงาย ; ก็จะ เปนผูมีจิตใจ มีวิญญาณ อยูเหนือโชค; โชคชตาจะทําอะไรไมได.
อยาวาแตโชคเลย แมแตกรรม คือกรรมดี กรรมชั่วที่เด็ดขาดเที่ยงแท
แนนอนนี้ ก็ยังมีกรรมที่ ๓ ซึ่งพระพุทธเจาทานสอนใหประพฤติปฏิบัติ หรือ
อริยมรรคมีองค ๘ ซึ่งจะไดกลาวตอไปนี้เอง เปนเครือ่ งทําใหอยูเหนือกรรมดี
กรรมชั่วไปหมด หรือเหนือโลกไปหมด ; เรียกวากรรมที่ ๓ เปนที่สิ้นสุดแหง
กรรมดีก รรมชั่ว . นี่มัน อยูเ หนือ ไปหมด เหนือ หัว เราะ เหนือ รอ งไห เหนือ
ทุกอยางที่มนุษยเปนๆ กันอยูนี้ ; หรือสามารถเขยาพรหมโลกใหพังทลายลงมา
ก็ได; ในบรรดาสิ่งที่มนุษยถือกันวาสูงสุดแลว ดูเหมือนวาไมมีอะไรเชื่อถือกัน
นอกจากสภาพที่เรียกวา พรหมโลกที่สูงสุด มั่นคงที่สุด; แตถามาถูกเขากับ
เรื่องสุญญตาแลว พรหมโลกก็จะพังทลายลงมาทีเดียว เรื่องฝายวิญญาณที่เปน
ดานลึกนั้น มันมีมากถึงอยางนี้ ฉะนั้นทานอยาเพออิดหนาระอาใจ ในการที่จะฟง
หรือจะคิดนึกเรื่องในทางฝายจิตหรือวิญญาณ.
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บัดนี้ อาตมาจะไดกลาวถึงเรื่อง “ทาง” หรือ “ทางฝายวิญญาณ” นี้

ตอไป.
คําวา มรรค แปลวา ทาง; คําวาทาง คือทางเดิน; เดินดวยกาย
ก็ได เดินดวยใจก็ได; แตในที่นี้หมายถึงเดินดวยใจ คําวา ทาง หรือ หนทางนี้
มัน ศัก ดิ์สิท ธิ์ม าก ; ศัก ดิ์สิท ธิ์จ นถึง กับ สรา งสถาบัน ของตัว มัน เองขึ้น มาได.
ในบรรดาลัทธิศาสนาที่สูง ที่ประเสริฐแลว ก็จะตองมีคําวาทาง และใชคําวา
“ทาง” นั้น เอง เปน ตัว แทข องศาสนา; เชน ศาสนาพุท ธของเรานี้ มีคํา วา
มรรคมีองค ๘ นี้ เปนตัวแทของศาสนา ; แตบางทีก็เรียกวาพรหมจรรย หรือ
เรียกโดยชื่ออื่นก็ได; มรรคมีองค ๘ นี้ คือพรหมจรรย คือตัวปฏิบัติพระศาสนา;
เรีย กอยา งนี้ก็มี แตเอาคํา วา “ทาง” นั้น แหละเปน หลัก . พระพุท ธเจา ทา น
ใชคํา วา มัช ฌิม าปฏิป ทา; ปฏิป ทาก็แ ปลวา ทาง; มรรคก็แ ปลวา ทาง ;
ทางสายกลางนี้เปนตัวพุทธศาสนา. ดังนั้น จึงวา เขาอาจไดใชคําวาทางนี้เปนตัว
ศาสนามาแตกอนพระพุทธเจาดวยซ้ําไป เพราะเปนคําที่เหมาะสม และมันเปน
ไปเองตามธรรมชาติ เพราะน้ําหนักของคํา ๆ นี้.
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ศาสนาที่เกาแกในประเทศจีน คือลัทธิเตานั้น; เตา ก็แปลวา ทาง ;
คํานี้เอามาใชเปนคําแปล คํา วา “ธรรมะ” ในพุทธศาสนา เมื่อ พุท ธศาสนา
ไปถึง ประเทศจีน ในยุค แรก ๆ เขาเอาคํา วาเตา นั้น มาเปน คํา แปลของคํา วา
ธรรมะ; แล ว ตั ว เต า แปลว า ทาง. ท า นผู ตั้ ง ลั ท ธิ เ ต า ชื่ อ เล า จื๊ อ ; หรื อ ก อ น
เล า จื๊ อ ก็ ล ว นแตมองเห็นความหมายของคําวา “ทาง” มาแลวทั้งนั้น.
ศาสนาที่เกาแกในเปอรเซีย คือศาสนาโซโรสเตอร ซึ่งเปนศาสนา
เกาแกกอนพุทธกาลนั้น ก็มีคําวา “ทาง” อีกเหมือนกัน ซึ่งหมายถึงตัวธรรมะ
ในศาสนานั้น.
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มองดูศาสนาใหมๆ เชน ศาสนาคริสเตียน ก็มีคําวาทาง เชนพระเยซู
กลาววา “เรานี่แหละคือตัวทาง” ดังนี้เปนตน หมายความวา การผานทางพระ
เยซูนี้เขาถึงพระเปนเจาในสวรรคได มีความหมายสําคัญ อยางนี้อยูในตัวมันเอง
ฉะนั้นจึงถูกนํามาใชเปนคําศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาทุกศาสนาก็วาได คืออาจมองเห็นได
ไมโดยตรงก็โดยออม อาตมาจึงกลาววา คําวา “ทาง” นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก จนถึงกับ
สรางสถาบันสําหรับตัวมันเองขึ้นมาไดทีเดียว เปนทาง เปนแนว อยูอยางประจักษ
อยางศัก ดิ์สิท ธิ์ ใครมาแกไขเปลี่ย นแปลงไมได: มีห ลัก อยูอ ยางนั้น ตายตัวอยู
ตามอํานาจของธรรมชาติ มีแตวาใครจะรูจักหรือ ไมรูจัก เดินหรือ ไมเดินเทานั้น
เอง; ทางมัน มีอ ยู แ ลว แตเ มื ่อ ใครไมเ ดิน จะโทษทางไมไ ด ตอ งโทษคนที่
ไม เ ดิ น . นี ่ เรีย กวาทางเป น ของศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถึ งกั บ ตั้ งตั วเองได ยกตั วเองขึ้ น เป น
สถาบันได.
ทีนี ้ ก็ม าถึง คํา วา “ทางมีอ งคแ ปด” อฏฐ งฺค ิก แปลวา มีอ งค ๘
คํา วา องค ตรงกับ คํ าวา factor หรือ fold ฉะนั้ น คํ าวาทางจึงไม ได มี ๘ ทาง
เหมือ นกับ ที่พ ูด กัน ผิด ๆ โดยสะเพรา โดยประมาท; พูด กัน วา มรรค ๘ พูด กัน
เกรอไปหมด มันผิด จากความจริง; ขึ้นชื่อ วามรรคแลวตองหนึ่งเทานั้น เหมือ น
ที่ก ลา ววัน กอ นแลว วา “เปน ทางเสน เดีย ว, สํา หรับ บุค คลคนเดีย ว, เดิน ไป
สู จ ุด หมายปลายทางเพีย งอยา งเดีย ว”; มัน เดีย ว อยา งนี ้ถ ึง ๓ เดีย ว คือ
เสนเดียว บุคคลเดียว เพื่อจุดหมายปลายทางเพียงสิ่งเดียว; อยาไปพูดวา ๘ ทาง
หรือ มรรค ๘ หรือ อะไรทํานองนั้น มัน ผิด อยา งนา สมเพชที่วาองค ๘ นั้น ก็คือ
เห็นชอบ ดําริชอบ พูดชอบ ทําชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ พากเพียรชอบ ระลึกชอบ
ตั้งจิตมั่นชอบ อยางที่เคยไดยินไดฟงกันอยูแลวตั้ง ๘ ชอบ; นี้คือมีความถูกตอง
๘ ชนิดรวมกันแลว จึงจะเปนทางเสนเดียวขึ้นมา.
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ขอ นี้เพื ่อ เปน การเปรีย บเทีย บกัน ขอใหเราลองนึก ถึง วา การที่เรา
จะมีการศึกษาดี คือ การศึกษาจริยธรรมโดยเฉพาะ จะสําเร็จประโยชนตอนักเรียน
ไดจ ริง นี ้ เราตอ งมีอ งค ๓ เปน อยา งนอ ย คือ วา มีค รูด ี มีสิ ่ง แวดลอ มดี มีว ิธี
การสอนดี; เปน สามดี สามองค ก็เกิด ผลสํา เร็จ ประโยชนในการศึก ษา หรือ
อบรมจริยธรรม.
ตอ งมีค รูด ี ครูด ีห มายถึง ครูที ่ป ระพฤติด ี ถา ครูป ระพฤติไ มด ี จะ
เอามาสอนนัก เรีย น มาขูเข็ญ นัก เรีย นสัก เทาไร นัก เรีย นก็ไมทําตาม เพราะครู
ไมป ระพฤติดีเอง ไมทําตนเปน ตัวอยาง; ครูที่มีค วามรูม าก แตป ระพฤติไมดีนี้
ไมสํา เร็จ ประโยชนใ นการสอน เพราะนัก เรีย นจะไมเคารพและเชื่อ ฟง ; ดัง นั ้น
จะตองมีครูที่มีความรูดี และประพฤติดี นี้องคหนึ่ง;
มีสิ ่ง แวดลอ มดี ก็ห มายความวา มีบ ิด ามารดาของเด็ก เปน คนดี มี
โรงเรียนดี มีเครื่องใชสอย มีเครื่องมือดี ฯลฯ เรียกวา สิ่งแวดลอมดี;
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มี วิธี ก ารสอนที่ ดี คื อฉลาดในการสอน นํ าจิต ใจเด็ ก ไปได จริง; ถ ามี
๓ ดีอยางนี้แลวก็ครบองค ๓ ; อยางน อยก็ต องครบองค ๓ ; ใครจะวามีกี่องค
อีก ก็ตามใจ แตอาตมาเห็นวา ยกมาไวเพียง ๓ องคนี้ก็เห็นจะพอ แลวก็สําเร็จ
ประโยชนเปนหนทางขึ้นมา คือมีการเดินทางที่ดีสําเร็จขึ้นมา เพราะครบองค ๓ นี้
เด็กมีวิญญาณที่เดินไปตามทางถูกตอง ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะการสอนนั้น
สมบูรณ.

แตตรงนี้อยากจะขอบอกวา พระพุทธเจาดูเหมือนทานจะเล็งถึงครูดี
มากกวาอยางอื่นหมด เพราะวามีครูดีอยางเดียวแลวยอมบันดาลสิ่งอื่นๆไดหมด
คืออาจบันดาลสิ่งแวดลอมใหดี บันดาลวิธีการสอนใหดีไดโดยไมยากเลย ; ขอให
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ครูดีอยางเดียวเทานั้น คราวหนึ่ง พระอานนทมาทูลแสดงความเห็นของทานกับ
พระพุทธเจาวา ทานเห็นวา การมีมิตรดีหรือมีกัลยาณมิตร เปนความสําเร็จของ
มนุษ ยเราตั้ง ๕๐ เปอรเซ็น ต พระพุ ทธเจาทานตรัสวา ไม ใชเชน นั้น แตจะเป น
รอยเปอรเซ็นตเลย; กัลยาณมิตรนั้น เปนเหตุใหเกิดความสําเร็จของคนเราในสิ่ง
ที ่ป ระสงครอ ยเปอรเ ซ็น ต. ขอ นี ้ถ ือ วา กัล ยาณมิต รจริง ๆ แลว ยอ มบัน ดาล
ความสําเร็จใหไดทั้งหมด ทั้งในฐานะเปนมูลเหตุและเครื่องมือ. โปรดเขาใจวาใน
ทางธรรมะ นั ้น เขาเรีย กครูว า “กัล ยาณ มิต ร”; เชน อาจารยส อนวิป ส สนา
กัม มัฏ ฐานอยา งนี ้ เขาเรีย กวา กัล ยาณมิต ร ไมเ รีย กครูห รือ อาจารย. ขอ นี้
มีเหตุผ ลลึก ซึ้ง เกิน ไปสํ า หรับ คนทั ่ว ไป. และที ่ยิ ่ง ไปกวา นั ้น อีก ก็ค ือ ทา นเรีย ก
มรรคมีองค ๘ วากัลยาณมิตร เสียเองก็ยังมี.
ขอใหสนใจตอไปวา องคหลายๆ องคนี้ รวมกันเป นเพี ยงสิ่งๆ เดียว
ไดอยางไร ; ถาจะยกตัวอยางทางวัตถุตรงๆ ก็เชนวา เชือกเสนหนึ่งมี ๘ เกลียว ;
๘ เกลีย วรวมกัน เปน เชือ กเสน เดีย ว เราไมเรีย กวา เชือ ก ๘ เสน เพราะฉะนั้น
อยาไดเรียกวา มรรค ๘ อีกตอไป ขอใหเรียกวา มรรคมีองคแปด และก็มรรคเดียว;
หรือ วา ทางเดิน เทา สายหนึ ่ง นั้น ตอ ประกอบไปดว ยองคป ระกอบที่สํา คัญ อยู
อย างน อยสั ก ๘ องค จะมี แต พื้ นถนนลาดยางอย างเดี๋ ยวนี้ ไม ได : ถนนสายนั้ น
ตองมีการคุมครองจากโจรผูราย จากเสือ จากราชสีหเปนตน ถนนสายนี้จะตองมี
อาหารสําหรับซื้อหากินไดในระหวางทาง มีรมเงา มีสะพาน มีสิ่งจําเปนอยางอื่นๆ
เพื่อ จําเปนแกการเดินทาง หนทางนั้น จึงจะสําเร็จประโยชน; จะมีองคประกอบ
สักกี่องคก็ได รวมกันแลวก็เปน ทางสายหนึ่งขึ้นมาได. ในพุท ธศาสนาเรา สิ่งที่
เรียกวา มรรคหรือทางนั้น จําแนกเปนองค ๘ อยางที่เราระบุมาแลว.
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กับศาสนาพุทธเราคือ ศาสนาไชนะ (Jaina) นั้นเขามี ๓ องค คือ สัมมาสัทธา

www.buddhadassa.in.th

๑๘๒

พุทธิกจริยธรรม

ความเชื่อ ถูก ตอ งองคห นึ่ง , สัมมาญาณะ คือ ความรูถูก ตอ งนั้น องคห นึ่ง , และ
สัมมากัมมะ คือกรรมะ หรือการกระทําอันถูกตองนั้นองคหนึ่ง รวมเปน ๓ องค
เขารวมเรียกวา มรรค หรือ ทาง เหมือนกัน. สวนเรามีถึง ๘ ดังที่จําแนกใหฟงแลว.
ฟงดูของเขาก็เขาทีที่วา เชื่อถูกตอ ง, รูถูกตอ ง, ทําถูก ตองนี้พ อแลว; เพราะวา
๓ อยางนี้อาจจะขยายออกเปน ๘ หรือเทาไรก็ได เหมือนกับพุทธศาสนาเราก็ได;
แตแ ลว มัน ผิด กัน อยูที ่วา หนทางของไขนะนั้น เขากลา ววา เมื่อ ไปถึง จุด หมาย
ปลายทางแลว ไปมีตัวตนที่ถาวร เรียกวา เกวัลยะ. ที่ในภาษาไทยเราเรียกวา
ไกวัล ย นั่น เอง เรามัก จะแปลไกวัล ยวา ทั้ง ปวง; แตไ กวัล ยใ นที่นี้เ ปน ชื่อ ของ
จุดหมายปลายทางของศาสนาไชนะ คือเปนอัตตาใหญที่ไมเปลี่ยนแปลง เทียบไดกับ
นิพพานของเรา แตความหมายไมเหมือนกัน. ดังนั้นก็เปนอันวาทางทั้งหมดนั้น
มีจุด หมายปลายทางเปน สุด ยอด; จะเปน นิพ พาน หรือ ไกวัล ย หรือ เปน อะไร
ก็ ไ ด แ ล ว แตจะบัญญัติ.
เราตองทราบไวดวยวา เมื่อพระสิทธัตถะออกจากพระราชวัง ไปเปน
นัก บวชนั้น ทรงกระเสือ กกระสนไปตามสํานัก ตางๆ ไดไปเปน ลูก ศิษ ยข องลัท ธิ
ไชนะนี้นานมากเพราะสมัยนั้นศาสนาไชนะกําลังแพรหลายอยู. ในพระไตรปฎก
ของเราเอง เมื ่อ สํ า รวจดูแ ลว จะเห็น วา มีไ มน อ ยกวา ๑๔ สูต ร ที ่แ สดงวา
พระพุท ธเจา กอ นตรัส รู เคยไปศึก ษาอยู ที ่สํ า นัก ไชนะ คือ ลัท ธิที ่เ ราเรีย กวา
เดีย รถียนิค รนถนั่น แหละ. ในเวลานั้น ลัท ธินี้ดีก วา ลัท ธิอื่น ทั้ง หมด; ศาสดาชื่อ
ปารศวนารถ สอนอยูประมาณ ๒๐๐ ปกอนพระพุทธเจา. แมวาศาสดานั่นจะ
ตายไปแล ว คํ าสอนก็ ยั ง สอนกั น อยู ; พระพุ ท ธเจ าก็ ได เข าไปศึ ก ษาและทดลอง
ปฏิบัติตามอยางมากมายจนถึงที่สุดจึงไดผละจากไป และไดยืมเอาคําตางๆที่มีอยู
ก อ นในลั ท ธิ นั้ น มาใช เช น คํ าว า อรหั น ต , มรรค ฯลฯ โดยชื่ อ ธรรมดาสามั ญ นี้
เหมือนกัน คือคําเดียวกัน แตทานมาใหความหมายใหมหมด เพราะทานไมทรง
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เห็นดวยกับความหมายที่มีอยูเดิม; ดังนั้นคําวา นิพพาน จะใหเปนอัตตาหรือ
เปนไกวัลยถาวรนั้นไมได จึงตองมา มีความหมายเปนสุญญตา อยางนี้เปนตน;
ฉะนั้นหลักการตางๆ จึงคลายกันมากจนปนเปกันได ขอใหเขาใจไวดวย อยาให
เผลอถึงกับทํายุงในเรื่องนี้ ; โดยเฉพาะหลักที่วา มรรคมีอ งค ๘ มีอะไรบาง
ก็ตองสนใจใหถูกตองและแมนยํา. คําวาองคมีความหมายหมายอยางนี้; แลวก็มี
๘ องค เหมือ นกับ เชือ ก ๘ เกลีย วฟน เปน เชือ กเสน เดีย วสําเร็จ ประโยชน ;
หรือวา ครูดี สิ่งแวดลอมดี วิธีสอนดี รวมเปน ๓ องค เปนหนทางทางเดียว
ทางเอก สําเร็จประโยชนในการเดินทางของเด็กของเรา อยางนี้เปนตน.
เรามาพูด ถึงคํา วา ถูก ตอ ง หรือ สัม มา. องคม รรคแตล ะองคๆ
มีคําวา “สัมมา” ซึ่งแปลวา ถูกตอง นําหนาเสมอไป คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็น
ถูก ตอง, สัมมาสังกัปโป ความดําริถูก ตอ ง, สัมมาวาจา การพูดจาถูกตอ ง,
สัมมากัมมันโต มีการกระทําถูกตอง, สัมมาอาชีโว มีอาชีวะถูกตอง, สัมมาวายาโม
พากเพียรถูกตอง; สัมมาสติ ระลึกประจําใจถูกตอง, สัมมาสมาธิ ปกใจมั่น
ถูก ตอ ง; เราจะเห็น ไดวา มีสัม มา, สัม มาทั้ง ๘ สัม มา คือ ๘ ถูก ตอ ง.
ใน ๘ ถูกตองนี้ เราอาจจะเห็นไดชัดวา ความถูกตองทางกาย ทางวาจาก็มี
ไดแกวาจาชอบ การงานชอบ และอาชีวะชอบ; ความถูกตองทางใจก็มี คือมี
สติรําลึกชอบ มีความปกใจมั่นชอบ มีความพากเพียรชอบ; ความถูกตองทาง
ทิฏ ฐิห รือ สติปญ ญาก็มี ไดแ กค วามเห็น ชอบ ดํา ริช อบ. ดังนั้น เปน อัน กลา ว
ไดวา ในทาง physical ก็ถูกตอง; ทาง mental ก็ถูกตอง; ทาง spiritual
ก็ถูก ตอ ง; ดัง นั้น ทา นจึง จํา แนกองคเ หลา นั้น เปน พวกๆ คือ เปน ศีล สมาธิ
ปญ ญา. ใน ๘ องคนั้น ๒ องคทีแ รกเปน ปญ ญา, ๓ องคถัด ไปเปน ศีล ,
๓ องคถัดไปเปนสมาธิ. ขอใหสนใจในขอที่วา เปนความถูกตองครบหมดจนไม
เหลือ อะไรไวใ ห; ทางกายก็ถูก ตอ ง, ทางใจก็ถูก ตอ ง, ทาง spirtual ซึ่ง
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ไมแ นวา จะแปลวา อะไร ก็แ ปลวา ทางวิญ ญาณนี้ก็ถูก ตอ ง; เปน ความถูก ตอ ง
หมด. ถา จะใหเ ห็น ชัด คือ อยา ใหป นเปกัน ลองสัง เกตุด ูอ ยา งนี ้วา ถูก ตอ ง
ทางกาย ทางวาจานั้น คือดํารงกาย วาจาไวดี; ถูกตอ งทางใจ คือ ดํารงใจไวดี
เชนในการรับอารมณ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ดํารงใจไวถูก
ในลั ก ษณะที่ จ ะชนะไม พ า ยแพ ; ถู ก ต อ งในทาง Spiritual ซึ่ ง เป น ส ว นลึ ก ส ว น
วิญ ญาณนั้น หมายถึง ทิฏ ฐิ ความคิด ความเห็น ความรู ความเชื่อ ความมี
เหตุผ ลอยา งถูก ตอ ง นั ่น สว นสูง สว นลึก ไปทีเดีย ว; ดัง นั ้น จึง แปลวา ถูก ตอ ง
ไมมีสวนเหลืออะไรใหบกพรองเลย. นั่นแหละคือคําวา สัมมา ของพระพุทธเจา
ที่ทานทรงเอามาใขกับอริยมรรคมีองค ๘ จึงเปนสัมมามรรค คือหนทางอันถูกตอง;
ตรงกันขามจากมิจฉามรรค ซึ่งมีอยูชุดหนึ่งเหมือนกันเรียกวาทางผิด ก็คือตรงกัน
ข า มทุ ก อย า งนั ่ น เอง. นี ่ เ รี ย กว า ความถู ก ต อ งของมรรคแต ล ะองค ๆ ซึ่ ง มี
รายละเอีย ดอยา งไร เราจะกลา วกัน ตอ ไป; ในที ่นี ้จ ะกลา วรวมๆ ชนิด ที ่เ ปน
ความหมายรวมเสียกอน.
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หนทางมี องค ๘ เปนหนทางที่ถูกต อ ง นี้เราเขาใจกัน แลว; แตยังมี
คําวา “อริย” คือ ประเสริฐเขามาอีก กํากับไวแนนแฟนเขามาอีกวา “อริยมรรค”
แปลว า มรรคที ่ เ ป น อริ ย ะ คื อ ประเสริ ฐ . อริ ย ะคํ า นี ้ แปลว า ประเสริ ฐ
ซึ่งมักจะแปลกันวา noble หรือ holy ดังนี้ก็ได แตความหมายทางตัวหนังสือนั้น
พระอรรถกถาจารยท า นนิย มแปลวา “ไปจากขา ศึก ”. อริ แปลวา ขา ศึก ;
ยะ แปลวา ไป; อริยะ แปลวา ไปจากขาศึก ขาศึกคือความทุกข ไปจากขาศึก
ก็คือ อริย ; อริย มรรคคือ หนทางที่ไ ปจากขา ศึก ที่นี ้เ ราอาจประนีป ระนอม
ใหป รองดองกัน ไดวา เพราะไปจากขา ศึก ไดนั่น แหละจึง ประเสริฐ เปน noble
หรื อ holy ขึ้ น มา. นี่ เ รี ย กว า “อริ ย มรรคมี อ งค แ ปด” ดั ง ที่ ก ล า วแล ว .

www.buddhadassa.in.th

ตัวแทของจริยธรรม

๑๘๕

สิ ่ง ที ่เ รีย กวา มรรค หรือ ในทางพุท ธศาสนานี ้ ใชไ ดก วา ง ถึง กับ
เรื่อ งทางโลกก็ใ ชไ ด เรื่อ งทางธรรมก็ใ ชไ ด นา สมเพชเวทนาพวกเราในสมัย
ปจจุบันนี้ ที่บางคนบางทานเขาใจไปเสียวา ศาสนานี้เปนอุปสรรคอยางรายกาจ
ของความเจริญของโลก. นี่เขาตูศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาดวนคําเท็จอยางยิ่ง
ไมมีคําเท็จใดจะเสมอเหมือน. โปรดชวยกันบอกกลาวใหทั่วกันดวยวา เขาเปน
คนกลาวตูพระพุทธศาสนาดวยคําอยางไมมีอะไรจะเสมอเหมือน คือผูที่กลาววา
ธรรมะในพุทธศาสนานี้ ขวางความเจริญของบานเมือง ขวางความเจริญของโลก
ดัง นี ้เ ปน ตน . บางทีเ ขาก็เ ปน เจา หนา ที ่ ที ่จ ะจัด บา นเมือ งใหเ ปน สุข ให
ประชาชนอยูเย็นเปนสุขดวยซ้ําไป เขาพยายามกีดกันไมใหคนมาเกี่ยวของกับธรรมะ
หรือศาสนา โดยกลัววาศาสนาจะทําใหคนของประเทศเกียจครานบาง ทําตนเปน
ลูก ตุม ถว งความเจริญ ของประเทศบา ง นี่เ ปน เรื่อ งที่ผิด อยา งยิ่ง ไมต รงกับ
ความจริงแมแตนิดเดียว.
ธรรมะนั้นยอมมีไวใหทุกฝาย ทั้งฝายโลกและฝายธรรม ขอใหนําไปใช
ใหถูกก็แลวกัน ถาจะพูดใหรวบรัดที่นี่เดี๋ยวนี้ อาตมาก็กลาวไดวา มรรคมีองค ๘
ซึ่งเปนหนทางไปสูพระนิพ พานนี่แหละ เอามาใชสรางความเจริญ ของบานเมือง
ในโลกนี ้ ในชาตินี ้ ในชีวิต นี ้ อยา งที ่เ ห็น กัน ดว ยตาดํ า ๆ นี ้ก ็ไ ด ขอใหศ ึก ษา
ใหเขาใจใหดี. ความเห็นถูกตอง ความเขาใจถูกตอง ความใฝฝนถูกตอง พูดจา
ถูกตอง ทําการงานถูกตอง เลี้ยงชีวิตถูกตอง พากเพียรถูกตอง ดํารงสติถูกตอง
ปกใจมั่นคงถูกตองเหลานี้ มันขัดขวางอะไรที่จะสรางความเจริญใหแกบานเมือง
ของเราหรือแกโลก คําเหลานี้เปนคําที่มีความหมายที่กวาง นํามาใชในกรณีไหน
ในทางที ่ถ ูก ที ่ค วรก็ไ ดทั ้ง นั ้น มัน เปน อุป สรรคก็แ ตใ นทางที ่ชั ่ว เทา นั ้น ; ใน
ทางที่ดีที่ช อบแลว ไมมีท างที่จ ะเปน อุป สรรคไดเลย. เพราะเหตุฉ ะนั้น ในหลัก
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ของพระพุทธศาสนา จึงไดแบงมรรคมีองค ๘ นี้ ออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน
คื อ โลกิ ย มรรค อย า งหนึ่ ง โลกุ ต ตรมรรค อี ก อย า งหนึ่ ง .
สําหรับ คําวา โลกิยะ และโลกุตตระ ๒ คํานี้ มักจะถือเอาความ
หมายกันอยางแคบๆ วาโลกิยะเปนการกระทําของปุถุชน, โลกุตตระ เปนการ
กระทําของพระอริยเจา; หรืออีกอยางหนึ่งก็วาโลกิยะนั้น ยังกลับกลอกหรือ
กลับไปกลับ มา, สวนโลกุต ตระ เด็ดขาดตายตัวลงไปแลว ดังนี้เปน ตน แต
อาตมาขอรองใหถือเอาความหมายใหกวางกวานั้น ดังเชนในกรณีของมรรคมี
องคแปดนี้ ซึ่งจะไดชี้ใหเห็นโดยละเอียดตอไป.
โลกิย มรรค ก็เปน ไปในทางที่จ ะสํา เร็จ ประโยชนต ามวิสัย ของโลก
สวนโลกุตตรมรรค ก็คือ เปนไปเพื่อสําเร็จประโยชนในการที่จะอยูเหนือวิสัยโลก
อันหมายถึงการบรรลุมรรค ผล นิพพาน. ที่อยูในวิสัยโลก ก็หมายความวาอยูดี
กินดี ในลักษณะที่เปนธรรมะ อยางที่เราเรียกกันวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
นั่น เอง ; แตยัง อยูในวิสัยโลก ก็เพราะวา ยังมีจิต ใจ พอใจอยูใ นความเปน
อยางนั้น หรือในโลกนั่นเอง ดังนั้น บางทีก็จะตองรองไหบางเปนธรรมดา ทั้งที่
ไมไ ดทํา ผิด ทํา ชั่ว อะไร ก็ตอ งรอ งไหอ ยูเ ปน ธรรมดา. ในเมือ งสวรรคก็ยัง
ตอ งมีการรองไห ขอใหเขาใจอยางนั้น เพราะวานั่นยังอยูในวิสัยโลก, ยังอยู
ภายใตอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง. แมไมทําผิด ทําชั่ว แตทําดี
อยูโดยประการทั้งปวง เมื่อสิ่งตางๆไมเปนไปตามมปรารถนา เชนความตาย
มาถึงก็ตองรองไหอยางนี้เปนตน แปลวา เขาเปนคนดี มีความสุขตามวิสัยโลก
นี้เรียกวา มนุษยสมบัติ หรือสวรรคสมบัติ แลวแตจะเรียก.
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สว นโลกุต ตรมรรคนั้น นํ า ไปสูนิพ พาน คือ มีจิต ใจอยูเ หนือ การ
ที่จะรองไหหรือหัวเราะอีกตอไป เขาเห็นสิ่งตางๆ ในโลกนี้เหมือนกับของเด็กเลน ;
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มีจิตใจวางจากความรูสึกวาตัวกู ของกู โดยประการทั้งปวง จึงเปนจิตใจที่อิสระ
สูงสุด เขาอยูเปนสิ่งเดียวกับความวาง คือความไมเปลี่ยนแปลง ความไมตองเปน
ไปตามกาลเวลา หรือตามเหตุปจจัย; มันสูงสุดถึงอยางนั้น. แตแลวในการปฏิบัติ
ก็ใ ชม รรคมีอ งค ๘ อยา งเดีย ว มีรูป รา งอยา งเดีย วกัน ทั ้ง นั ้น , มีอ งค ๘ องค
ดัง ที ่ก ลา วมาแลว นั ่น เอง เมื ่อ เปน ดัง นี ้ องคม รรคทุก องคน ับ ตั ้ง แตสัม มาทิฏ ฐิ
เปน ตน ไปทั ้ง ๘ องคนั ้น ก็เ ลยตอ งแบง เปน อยา งโลกิย ะ และโลกุต ตระเปน
๒ อย า งไปตาม.
องคม รรคที่ ๑ คือสัม มาทิ ฏฐิ ที่ ถูกแบ งเปนโลกิยะและโลกุต ตระนั้ น
จะชี้ใหเห็นวาตางกันอยางไร
สัมมาทิ ฏฐิ ความเห็ น ความเชื่ อ ความเข าใจถู กต องที่ เป นโลกิ ยะ นั้ น
มีแนวอยูวา เขามีความเชื่อวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว บิดามารดามี ครูบาอาจารยมี
นรกสวรรคมี สัต วเปน อุป ปาติก ะมี อยางนี้เปน ตน ; ถาเชื่อ อยางนี้ เห็น อยางนี้
เขาใจอยางนี้ ก็เรียกวามีสัมมาทิฏฐิแลว หากแตวาเปนอยางโลกิยะ.
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ที่ ว า มี ดี มี ชั่ ว มี บุ ญ มี บ าปนั้ น หมายความว า เขาเชื่ อว า ทํ าดี ดี
ทํ า ชั ่ว ชั ่ว ; เพราะพอทํ า ดี มัน ก็ด ีแ ลว ตั ้ง แตเ มื ่อ ทํ า เพราะเราบัญ ญัต ิก าร
กระทํ า นั ้น วา ดีต รงกัน หมด; ในการทํ า ชั่ว ก็เหมือ นกัน พอทํ า ชั ่ว ลงไป ก็ชั ่ว แลว
ตั้งแตเมื่อทํา เพราะเราบัญญั ติที่ตัวการกระทํานั้นวาชั่ว และทําลงไปแลวมันก็ตอง
ชั่ว แลว ขอ นี ้อ ยา ไปเอาผลพลอยไดเ ปน เกณฑ; เชน เงิน ชื ่อ เสีย ง ที ่พ ลอย
ไดนั้น มัน เปน หลัก ไมได แตมัน เปน หลักไดอ ยูอ ยางหนึ่งวา ถาเงิน ไดม าจากการ
ทํ า ชั ่ว ตอ งเปน เงิน ชั ่ว ; ถา เงิน มาจากการทํ า ดี ก็เ ปน เงิน ดี เงิน ชั ่ว ก็ทํ า
เจาของให เป น คนชั่ ว กิ น ใชเขาไปก็ ทํ าให เลื อ ดเนื้ อ เป น ภู ต ผีป ศ าจไปหมด; เงิน ดี
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เมื ่อ เอามากิน มาใชก ็ทํ า ใหเ ปน สุข อยา งปกติ จึง ทํ า ใหเ ปน คนดี. ชื ่อ เสีย ง
ก็ เ หมื อ นกัน ถาเป น ชื่อ เสีย งปลอมได มาจากการทํ าชั่ว มั น ก็ ทํ าคนนั้ น แหละให
กลายเปนภูต ผีปศาจไป; ถาชื่อเสียงดี มาจากการทําดี ก็ทําใหคนนั้น เปนคนดี
จริง ๆ ไดเ หมือ นกัน . สิ ่ง เหลา นี ้เ ปน ผลพลอยได ไมใ ชต ัว กรรม. ตัว กรรมนั ้น
คือ การทํ า ดี ดี ทํ า ชั ่ว ชั ่ว , และมัน สํ า เร็จ ไปแลว ตั ้ง แตเ มื ่อ ทํ า เพราะเรา
บั ญ ญั ติ ตั วการกระทํ านั้ นเองวาดี หรือวาชั่ว; ส วนผลพลอยได นั้ น ก็มี ทั้ งทั้ งดี ชั่ว
ตามกัน ไปอีก ; เงิน ดีก ็ม ี เงิน ชั ่ว ก็ม ี ชื ่อ เสีย งดีก ็ม ี ชื ่อ เสีย งชั ่ว ก็ม ี. ฉะนั ้น
อยา ไปเขา วา ทํ า ดีเ กือ บตาย ไมเ ห็น ไดเ งิน ไดชื ่อ เสีย ง; อยา งนี ้ม ัน เปน
ความเขาใจผิดมาก เพราะมันดีเสร็จแลว แตวาผลพลอยไดสวนนั้น มันยังไมทัน
จะได อาจจะได ท ี ห ลั ง ก็ ไ ด บางที ไ ปคิ ด เสี ย ว า บางคนทํ า เลว ทํ า ชั ่ ว อยู
หลัง ฉากกลับ ไดร วย ไดชื ่อ เสีย ง; ที ่จ ริง ทํ า ชั่ว นั ่น มัน ตอ งชั่ว แลว คนนั ้น ตอ ง
ชั่ว แลว , เงิน ที ่ไดม าก็เปน เงิน ชั่ว ชื่อ เสีย งก็ชื่อ เสีย งปลอม เอามาทํา ตัว เองให
เป น ภู ต ผี ป  ศ าจ ไม ใ ช ม นุ ษ ย . ถ า เอามาหล อ เลี ้ ย งชี วิ ต ตั ว เองและลู ก เมี ย
ก็ พ ลอยเปนภูติผีปศาจกันไปหมดทั้งบานทั้งครอบครัวอยางนี้. การเขาใจถูกตอง
อยางนี้เรียกวา สัมมาทิฏฏฐิ ในเรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องบุญเรื่องบาป.
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สวนสัมมาทิฏฐิที่วา บิดามารดามี ครูบาอาจารยมีนั้น หมายความวา
พวกมิจฉาทิฏฐินั้น เขาไมยอมรับวา บิดามารดาเปนบิดามารดา เขาถือวาทาน
ทั้ง สองนี้อาศัยความสุข สนุกสวนตัวทานตางหากไมไดตั้งใจใหเราเกิดมาเปนตน
เขาไมถือ วา เปน บิด ามารดา. และไมถือ วา มีค รูบ าอาจารย, เขาวา มีแ ตบุค คล
ที่รับ จางสอนหนังสือ เปนลูกจาง. และเขาไมถือวามีอุปปาติกกําเนิด คือวาตาย
แลวไปเกิดเปนเทวดา เปนสัตวนรกเปน ตน. นี้เปนเพราะเขาไมมองเห็น แมแต
วาคนเรานี้ยังนั่งอยูที่นี่ พอเราคิดอยางสัตวนรกก็เกิดเปน สัต วนรกแลว, พอเรา
คิด อยางเทวดา ก็เปน เทวดาแลว, เราคิด อยา โจรก็เปน โจรแลว , ถา คิด อยา ง
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สุภาพบุรุษ ก็เปนสุภาพบุรุษแลว; ณ ที่ตรงนี้เอง ดวยความคิดสักวา ขณะจิต
หนึ่งเทานั้น ก็เกิดเปนนั้น เกิดเปนนี่ เกิด เปน โนน ไดตางๆนานา นี่คือ อุป ปาติก
กําเนิด สวนพวกที่เปนสัมมาทิฏ ฐินั้นยอมรับ วาบิดามารดามี ครูบ าอาจารยมี,
และเชื่อวาอุปปาติกกําเนิดอยางนี้มี แลวเขาก็กลัวที่จะไปเกิดชั่ว เปนเหตุใหเชื่อวา
นรกมี จ ริ ง สวรรค มี จ ริ ง , ไปเกิ ด ในนรกก็ เ ป น ได จ ริ ง , ไปเกิ ด ในสวรรค
ก็เปนไดจริง ; เทานี้ก็พ อแลวที่จ ะเรีย กวา โลกิย สัม มาทิฏ ฐิ มีแตจ ะทําคนใหดี
ทําใหคนขยันในความดี ขะมักเขมนในความดี มีปญญารูวาควรจะทําอะไร ไมควร
ทําอะไร ; ไมเปนที่ขัดขวางความเจริญทางไหนเลย.
แตวาสัมมาทิฏฐิเพียงเทานี้ ยังไมทําใหอยูเหนืออารมณ เหนือโลก
เหนือความบีบคั้นของความเกิด แก เจ็บ ตาย ได ฉะนั้นเขาจะเปนเพียงคนดี
ก็มีการรองไหอยางคนดี นี้เปนธรรมมดา. ขอนี้ทําใหพูดไดอยางลึกซึ้งตอไปอีกวา
คนมีบุญก็ทุกขอยางคนมีบุญ คนมีบาปก็เปนทุกขไปตามประสาคนมีบาป เชนเดียว
กับ คนที่เ ปน เศรษฐี ก็มีค วามทุก ขไ ปอีก แบบหนึ่ง ตามประสาคนที่เปน เศรษฐี
ไมใชเหมือนกับคนขอทาน ดังนี้. หรือวาคนที่เปนพระเจาแผนดินก็มีความทุกข
อีก แบบหนึ่ง ตามแบบของพระเจา แผน ดิน ไมใชแ บบเดีย วกับ ราษฎรอยา งนี้
เปน ตน . อยา งนี ้เ รีย กวา ยัง ไมพ น ทุก ข, แตล ะแบบมีค วามทุก ขต ามแบบ
ของตนๆ; แตวาเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว มีความทุกขเพราะปญ หาแหงการเกิด
แก เจ็บ ตาย หรือ เพราะวา ธรรมชาติที่เด็ดขาดนั้น ไมเอออวยกับ ใครหมด;
มีกฎเกณฑของมันอยางไร มันก็เปนไปอยางนั้น; เพราะฉะนั้นเพียงแตอํานาจ
ของสัมมาทิฏฐิโลกิยะนี้ ไมพอที่จะดับทุกขทั้งปวงได จึงตองมีสัมมาทิฏฐิประเภท
โลกุตตระขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง.
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ทีนี ้ สัม มาทิฏ ฐิป ระเภทโลกุต ตระ ที ่ส ูง ขึ ้น ไปนี ้ก ็ค ือ รู เรื่อ งอริย สัจ จ
ไดแกการรูอยางถูกตองวา ทุกขเปนอยางไร เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร นิพพาน
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คือทุกขดับสนิทนั้นเปนอยางไร, มรรค คือขอปฏิบัติเพื่อนิพพานนั้นเปนอยางไร.
นี่แหละมันสูง หรือกวางจนถึงกับครอบคลุมความทุกข ทุกชนิดไว. รูอ ยางนี้
แลวสามารถจะดับทุกขสิ้นเชิง.
อีกอยางหนึ่งโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คือมีความรูเ รื่องกรรมที่สาม คือกรรม
อริยมรรคมีองคแปด ประเภทที่เปนโลกุตตระนี้เอง ที่ปฏิบัติแลวทําใหจิตเขาถึง
ความหลุดพนจากความยึดมั่น ถือ มั่นวาตัวกู ของกู ไมยึดถือในกรรมที่หนึ่ง
ที่สอง คือกรรมดี กรรมชั่วอีกตอไป คือมีจิตใจอยูเหนือความรูสึกที่จะยึดดี ยึดชั่ว
เปนจิตใจที่เปนอิสระ อยูเหนือกรรมทั้งปวง. อยางนี้เรียกวา เปนกรรมที่สาม.
หรืออีกอยางหนึ่งก็คือรู เรื่องปฏิจจสมุปบาท วาสิ่งตางๆ อาศัยกันเกิดขึ้นแลว
เปนไปอยางนี้ๆ, อาศัยกันเกิดขึ้นแลวเปนไปอยางนั้นๆ เหมือนลูกโซคลองกัน
เปนสายตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาท ไมตองมีใครที่ไหนยื่นมือเขามา; ไมตอง
มีเ ทวดาศัก ดิ์สิท ธิ์ หรือ พระเจา ศัก ดิ์สิท ธิ์ที่ไ หนยื่น มือ เขา มา; เพีย งแตอ าศัย
อํา นาจแหง เหตุปจ จัย หรือ เหตุผ ลของมัน เองลวนๆ สิ่งตา งก็เกิด ขึ้น และเปน
ไปได. นี่เรีย กวารูเรื่อ งปฏิจ จสมุป บาท. แตในที่สุด ก็คือ ตอ งรู เรื่อ งไตรลัก ษณ.
ไตรลักษณคือลักษณะที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา. หรือ
สรุปความวา “สพฺเพ ธมฺเม นาลํ อภินิเวสาย” สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไมมีสิ่งใดเลย
ที่ควรเขาไปยึดมั่น ถือมั่นวา เปนตัวเรา ของเรา อยางนี้.
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ทั้งหมดนี้เรียกวา “โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ” คือความเห็นชอบชั้นที่เปน
ไปเพื่อ โลกกุต ระ ทํา ใหอ ยูเหนือ วิสัย โลก; ความเปลี่ย นแปลงตา งๆของโลก
ไมทํา ใหบุค คลนั้น รูสึก สะเทือ นใจ, เขาอยูเ หนือ ความหวั่น ไหวไปตามโลก ;
แตแ ลว ก็ไ มเ ปน อุป สรรคศัต รู แกก ารสรา งความเจริญ ของโลกชนิด ไหนเลย.
การที่เปนผูมีจิตใจวางจากความยึดถือชนิดนั้นเสียอีก จะชวยใหทําอะไรไดไมผิด
ทําไดเกง ดังที่อาตมาไดกลาวถึงอานิสงสของความมีจิตวาง ดังตัวอยางในการ
บรรยายในครั้งที่แลวมา.
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สัมมาทิฏฐิประเภทโลกุตตระนี้ มีความมุงหมายเพื่ อการบบรลุมรรค ผล
นิพ พาน โดยตรง, ทํ า ใหม ีจ ิต ใจอยู เ หนือ วิส ัย โลก ไมเ หมือ นกัย สัม มาทิฏ ฐิ
ประเภทแรกหรือ อยา งโลกิย ะ ซึ่งเปน ไปตามวิส ัย โลก; ดัง นั้น สัม มาทิฏ ฐิจึงตอ ง
แบงเปนโลกิยะและโลกุตตระอยางนี้.
ทีนี ้ก ็ม าถึง สัม มาสัง กับ โป. ความดํ า ริใ ฝฝ น ชอบนี ้ก ็เหมือ นกัน ถา
ดําริไปตามเรื่องราวของโลกในทางที่ถูก ที่ชอบ ก็เรียกวา สัมมาสังกัปโปอยางโลก;
ถาดําริเพื่อนิพพานหรือเหนือโลก ก็เปนโลกุตตรสัมมาสังกัปโป.
สวน สัม มาวาจา หรือการพู ดจาชอบนั้ น ถาพู ด จาเรื่องโลกๆ อยาง
ถูก ตอ ง เปน การพูด จาถูก ตอ งไปตามวิส ัย โลก ก็เปน สัม มาวาจาอยา งโลกิย ะ;
ถา พูด จาไปในทางเหนือ โลก พน จากโลก ก็เปน สัม มาวาจาอยา งโลกุต ตระอีก
เชนเดียวกัน.
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สั ม มากั ม มั น โต การกระทํ าชอบ ก็ มี ห ลั ก อย างเดี ย วกั น อีก : สั ม มากัมมันโต นี่ทานจําแนกเปนการเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร.
อาตมามี ขอที่ จะบอกกล าวที่ ป ระหลาดอีกอยางหนึ่ งวา ในพระบาลีพุ ทธภาษิ ต ที่
กลาวถึงมรรคมีอ งคแปดนี้ เมื่อ กลาวถึงสัม มากัม มันโตนี้ แมก ลาวกับ ภิก ษุส งฆ
ก็ย ัง มีบ าลีจํ า แนกเปน ปาณาติบ าต, อทิน นาทาน, กาเมสุ มิจ ฉาจาร ไมไ ด
เปลี ่ ย นข อ ที ่ ส ามเป น อพฺ ร หฺ ม จริ ย า เลย, นี ่ ป ระหลาดไหม; คื อ มั น เป น
อย างเดี ยวกั บ ที่ กล าวกั บฆราวาสในเรื่อ งศี ลของฆราวาส ; เพราะฉะนั้ นท านต อ ง
เขา ใจในคํ า วา กาเมสุ มิจ ฉาจาร นี ้ใ หด ีๆ . สํ า หรับ คํ า วา ปาณาติบ าต นั ้น
ไม ต องพู ด กั นแล ว หมายถึ งการเบี ยดเบี ยน ทํ าอั นตรายแก รางกายและชี วิ ต ของ
สัต วอื ่น ดว ยเจตนาที ่เห็น แก ตัว กู ของกู ดัง ที ่ท ราบกัน ดีอ ยู แ ลว . อทิน นาทาน
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ก็เหมือ นกัน ถือ เอาสิ่ง ของผูอื่น ไมไดให ดว ยความเห็น แกตัว กู ของกู; แตพ อ
มาถึง กาเมสุ มิจฉาจารานี้ คนโดยมากมักจะเขาใจเสียวา หมายถึงการประพฤติผิด
ทางชูส าวเทานั้น เลยทําใหเด็ก ๆ ไมตองถือ ศีล ขอ นี้ เพราะเด็ก เล็ก ๆ ขนาดเด็ก
อนุบาลจะผิดศีลชูสาวไดอยางไร. อาตมาไดยืนยันมาหนักหนาแลววา ขอนี้ตอง
แปลใหถูกตองตามตัวหนังสือที่มีอยู วา “กาเมสุ มิจฉาจารา” นี้แปลวา ประพฤติ
ผิด ในของรัก ของใครทั ้ง หลาย. “สุ” เปน วิภ ัต ติ์แ ละเปน พหุวัจ นะ แปลวา
ทั้งหลาย ; กาเมสุ แปลวา ในกามทั้งหลาย คือในของรักใครทั้งหลาย ; มิจฉาจาราแปลวา ประพฤติผิด ถูกแลวการประพฤติผิดในทางชูสาวทั้งหลายนั้นเปน
การประพฤติผิด ในกาม ในของใครอ ยา งหนึ่ง นั้น แนน อน แตวา เด็ก ๆ เล็ก ๆ
ที่ป ระพฤติผิด ในของรัก ของใครข องบุค คลอื่น เชน เด็ก คนหนึ่ง รัก ตุก ตามาก
แลวเด็กเล็กๆ อีกคนหนึ่งไปทําใหสกปรก หรือย่ํายีเลน ใหเจาของเขาเจ็บช้ําน้ําใจ
เชน นี้ นี่ก็ผิด ศีล ขอ นี้อ ยา งเต็ม รอ ยเปอรเซ็น ตเหมือ นกัน . ฉะนั้น ครูบ าอาจารย
จะตองพยายามอธิบายใหเด็กเล็กๆรูจักรักษาศีลขอสามดวย อยาไปเขาใจวายังไม
เปน เด็ก รุน หนุม สาว แลว ไมตอ งถือ ศีล ขอ นี้. แตเ มื่อ อาตมาอธิบ ายอยา งนี้
มีผูรูบ างคนเอาไปกระแนะกระแหนในวิท ยุก ระจายเสีย งดว ยซ้ํา ไปวา อธิบ าย
บา ๆ บอๆ อธิบ ายเอาเองตามชอบใจอยา งนี้ ; แตอ าตมาก็ยัง ยืน ยัน ในขอ นี้อีก
ครั้ง หนึ่ง วา กาเมสุ มิจ ฉาจารา ตอ งแปลอยา งนี้ ตอ งมีค วามหมายอยา งนี้
นี้ ข อฝากไวดวย.
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แลว ก็เรีย กวา ประพฤติผิด ศีล ขอ ที่ส ามนี้ทั้ง นั้น . เรื่อ งนี้ม ัน ไมเหมือ นกับ ไปฆา
ซึ่ง เราก็ไ มไ ดไ ปฆา เขา, และมัน ก็ไ มเ หมือ นกับ ไปลัก ของเขา. เรื่อ งนี ้ม ัน เปน
เรื่องทํ าให เขาเจ็บช้ําน้ํ าใจหรือเสี ยหาย ในเรื่องที่ เกี่ ยวกั บของรักเท านั้ น ; เพราะ
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คําวา “กามะ” นี้แปลวา รัก หรือ ใคร ในของรักหรือของใครทั้งหลาย อยาได
ไปประพฤติลวงเกินเขาเปนอันขาด. เพียงแตวาคนหนึ่ง เขาซื้อรถจักรยานมา
ใหมๆ เขากําลังรักของเขาอยู คนหยาบคายคนหนึ่ง ไปทําของเขาใหสกปรก
หรือเสียหายไป มันไมอาจจะผิดศีลขออื่นไดก็จริง แตมันจะ ตองศีลขอสามนี้ไม
มากก็นอย; เพราะฉะนั้นถาเราจะชวยกันรักษาศีลขอนี้ใหสะอาดแลว โลกนี้จะ
สะอาดขึ้นอีกเปนอันมาก.
เรื่องศีลอยางนี้จะเปนโลกิยะ หรือโลกุตตระไดอยางไร ขอใหฟงตอไป :
ขึ้น ชื่อวาพวกโลกิย ะแลว ไมวาอยางไหนหมด ยอ มยังอยูในขั้น เด็กสอนเดิน
เปนเด็กอมมือหรือเด็กสอนเดินทั้งนั้น คือตองคิด ตองทําไปดวยเจตนาตามบท
บัญ ญัตินั้นๆ. โดยเนื้อแทในความรูสึกสวนลึกนั้น ยังไมรู ยังไมเขาใจ ยังไม
แจม แจง ฉะนั้น จึงตอ งเจตนาทํา; เชน วา รักษาศีล ก็ไ ปปฏิญ ญาตอ พระที่วัด
วาจะรักษาศีล ทั้งนี้เพื่อผูกมัดตัวเองเขาไว แลวก็มาตั้งอกตั้งใจเพื่อจะรักษา.
แตแ ลว ก็ต บยุง บา ง เดี๋ย วก็เอาเปรีย บคนนั้น คนนี้บา ง เดี๋ย วก็ไ ปลว งของรัก
ของคนอื่ น เข า แล ว ; ศี ล นี้ ลุ ม ๆ ดอนๆ เว า ๆ แหว ง ๆ ด า งๆ พร อ ยๆ อย า งนี้
รัก ษาใหจ นตาย มัน ก็ไมเคยบริสุท ธิ์สัก ที; ไมเปน อริย กัน ตศีล ที่พ ระอริย เจา
พอใจไดเลย. นี่เปนแบบโลกิยะซี่งตองอาศัยเจตนา ความตั้งเจตนาพยายาม
ระมัดระวัง.
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แตถาเปน ศีล แบบโลกุต ตระแลว มัน มาเหนือ เมฆ. อาตมาขอใช
คําอยา งนี้ แมจ ะโสกโดกไปบา งก็ข ออภัย เพื่อ รวบรัด เวลา. ขอ นี้เปน ไปโดย
หลักที่วา เพราะไดไปศึกษาเรื่องสุญญตา คือไมมีอะไรที่ควรยึดถือ เปนตัวกูหรือ
ของกูเลย; เมื่อจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่น วาตัวกู ของกูอยางนี้แลว มันลัก
ของใครไมไ ด มัน ฆา ใครไมไ ด มัน ไปประพฤติลว งเกิน ของรัก ของใครไมได;
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มัน จึง เปน ศีล ที ่บ ริส ุท ธิ ์ไ ปเสีย ทุก ระเบีย ดนิ ้ว และทุก วิน าที หรือ ทุก ลมหายใจ
เขา ออกเลย ศีล ที่เปน โลกุต ตระยอ มเปน อยางนี้. เพราะเขาไดทําจิต ใหม องเห็น
โลกเปนของเด็กเลนไปเสียกอนแลว จิตอยูเหนือวิสัยโลกแลว จึงไมมีจิตใจที่ไหน
ที ่จ ะมาเปน ตัว เจตนาที ่จ ะฆา เขา ลัก เขา ลว งเกิน ของรัก ของเขามัน จึง เปน ศีล
ที่พระอริยะเจาชอบใจ เรียกวา อริยกั นตศี ล เป นศี ลชนิ ดที่ เป นรากฐานของการ
บรรลุม รรคผล ผลอยางแทจ ริง. สวนศีล โลกิย ะนั้น ลม ลุก คลุก คลาน รักษาศีล
จนตายไมเคยบริส ุท ธิ ์ นี ้ม ัน ก็เปน ไปตามเรื่อ งของชาวโลก ; เปน ชาวโลกชนิด
ที่ยังไมสามารถจะทําอะไรใหดีกวานั้นได.
ครูบาอาจารยของเราเปนชนชั้นปญ ญาชน ยอมมีสติปญ ญา มีความ
สามารถพอที่จะฟงเรื่องสุญญตาเขาใจ ฉะนั้นขอใหสนใจเถิดไมเสียหลาย; จะทําให
รักษาศีล ไดงายๆ เหมือ นวาเลน และมีศีล บริสุท ธิ์ผ ุด ผอ ง เปน ที่ช อบใจของพระ
อริย เจา ได เพราะมัน เปน การหา มกัน เด็ด ขาดอยู ใ นภายในเสีย เอง ไมต อ งมา
สํารวมหามกันขางนอก; ซึ่งถากิเลสสมันทะลุออกมาถึงขางนอกเสียแลว มันจะฆา
มัน จะลัก มัน จะเอาเปรีย บอะไรๆอยู ท ุก เมื ่อ นี ่ม ัน ไมไ หว สู ม ัน ไมไ หว; ฉะนั ้น
จึงเปนโลกียศีลอยูเรื่อย ไมสําเร็จประโยชน เผลอเขาก็ตองไปอยูในคุกอยูในตะราง
เพราะมันคอยแตจะพุงออกมาเรื่อย แตถาตัดตนตอมันขางในไดแลว คือ เปนศีล
ที่จะนอ มนําไปฝายโลกุตตระไดแลวมัน สบาย ; รัก ษาศีล สัก เทาไรๆ ก็ไมรําคาญ
ไมเดือดรอน ไมรูสึกวามาก ไมยุงยากเลย; จะบัญญัติศีลมาใหสักกี่รอยขอก็ยังรักษา
ได เพราะมันเปนการรักษาเพียงตัวเดียว คือรักษาเรื่องวางจากตัวกู ของกูนี้เอง.
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คนเราตามธรรมดามีอาชีพ ดวยเหงื่อ ไคล ก็ทําไปอยางคนธรรมดา; คนที่ไมตอ ง
เปนอยางนั้น มีอาชีพดวยสติปญ ญา ก็ทําไปดวยสติปญ ญา; ขอแตใหมันไมเปน
การผิด ธรรมะก็แ ลว กัน ที ่ส ูง ไปกวา นั ้น เชน พระอรหัน ต พระอริย เจา ทา นมี
อาชีพ เปน เจา หนี ้ เหมือ นพวกครูเรานี้, ซึ่ง อาตมาหมายถึงครูอ ุด มคติ ที ่ก ลา
ปฏิ ญ ญาตัวเองวาเป นครูต ามอุดมคตินั้ น จะมีอุด มคติอยางเดียวกับพระอรหัน ต
หรือ พระอริย สาวก แลว ก็จ ะมีอ าชีพ เปน เจา หนี ้เชน เดีย วกัน . การทีม ีอ าชีพ เปน
เจา หนี ้อ ยา งนี ้ เขาเรีย กวา สามิบ ริโ ภค. สามิ แปลวา นาย หรือ เจา หนี ้;
บริโภค ก็แ ปลวา บริโ ภค การบริโ ภคอยา งเจา หนี ้ห รือ อยา งนายก็ค ือ สิ่ง ที ่เรา
ไดทํ า ใหไ ปแกผู อื ่น นั ้น มีค า มากมาย จนเหลือ ที ่เ ขาจะตอบแทนไหว; เขาเปน
ลูกหนี้อยางยิ่ง เขาจึงตองผอนผันใชหนี้ทีละนิดๆ เทาที่เขาจะสามารถใชใหแกเราได.
สํ าหรับ พระอรหั น ต หรือ พระพุ ท ธเจ านี้ ท านมี คุ ณ ประโยชน แก สั ต ว
โลกมากมาย จนคํานวณไมไ หวทีเดีย ว แลว สัต วโลกผอ นใชห นี้ใหทา นเทา ที่จ ะ
ใชหนี้ใหได ดังนั้นการบริโภคป จจัยสี่ของทานนั้ น จึงเปน การบริโภคอยางเจาหนี้
นี่แ หละคือ อาชีพ ของเจาหนี้ ขอใหฟงดูใหดี. ถาครูบ าอาจารยข องเรามีอุด มคติ
อย างที่ ก ล าวมาแล ว ในการบรรยายครั้งที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓ ซึ่ งได ยิ น วาทํ าให รูสึ ก
หนาวๆ รอนๆ กันนั้นก็เพื่ออุดมคติของครูจะไดบริบูรณ ทําใหครูเปนปูชนียบุคคล
เลยกลายเปน เจา หนี ้ แลว ก็เหลือ อยูอ ยา งเดีย วแตวา สัต วโลกหรือ ประชาชาว
โลกนี้ จะตอ งผอ นใชห นี้ มัน จึง เปน อาชีพ ที ่ป ระหลาดอยา งหนึ ่ง ซึ่ง เปน อาชีพ
ของปูช นีย บุค คล ไมใชลูกจางอยางนี้เปน ตน อาตมายกตัวอยางอาชีพ ตางๆกัน
มาใหฟ ง ดังนี ้ ก็เพื ่อ จะเปน เครื่อ งชว ยยใหเขา ใจชัด เจนวา อาชีพ มีห ลายอยา ง;
ขออยา ทํ า ไปใหผิด วิธี ก็จ ะเปน สัม มาอาชีว ะไปหมด แตท วา นัก บวชบรรพชิต
รูป ใดรูป หนึ ่ง ไมทํ า หนา ที ่ข องบรรพชิต มัน ก็ห มดอาชีพ เจา หนี ้ไ ปทัน ที กลาย
เปน อาชีพ ลูก หนี ้ไ ป. เมื ่อ ทํ า งานไมคุ ม คา ขา วสุก ก็เ ปน บาป คือ ถึง กับ ตกนรก
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ไปเลยอยา งนี้เ ปน ตน ไมย กเวน ใคร; ไมเ ฉพาะแตช าวบา น แมแ ตบ รรพชิต
ก็ยังอยูในกฏเกณฑอันเดียวกัน.
สัม มาวายาโม แปลวา พากเพียรชอบ โดยหลักนั้น ทานวางไววา
พากเพียรที่จะไมทําใหผิดใหชั่ว; และพากเพียรที่จะละสิ่งที่ผิดที่ชั่วที่มีอยูกอนนั้นเสีย
นี ้คู ห นึ ่ง ; และอีก คู ห นึ ่ง ก็ค ือ พากเพีย รที ่จ ะทํ า ใหม ัน ถูก มัน ดีขึ ้น มา, แลว ก็
พากเพียรจะรักษาสิ่งที่ถูกที่ดีอยูแลวนั้น ใหยังคงอยูและเจริญขึ้นไป นี้อีกคูหนึ่ง,
รวมเปน สองคู . นี ้ค ือ แนวหรือ ประมวลทั ้ง หมด ของสิ ่ง ที ่เ รีย กวา พากเพีย ร.
คิดดูเถิดวา หลักที่กลาวนี้จะเปน อุปสรรคศัตรูแกการสรางบานเมืองไมใหเจริญ
ไดอยางไร.
ถาเปนบรรพชิต ก็ตองมีความพากเพียรไปตามแบบบรรพชิต เอามา
ปนกั น ไม ไ ด ; ถ า เป น ชาวบ า น ก็ ต อ งพากเพี ย รไปตามแบบของชาวบ า น ;
แล ว มั น ก็ ยังอยูในรองรอยของอริยมรรคมีองค ๘ ดวยกันทั้งนั้น.
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สั มมาสติ หมายถึงการที่ จิตทรงตั วอยู ได ในลั กษณะที่ อารมณ หรือโลก
มาทํา ใหห วั่น ไหวเปลี่ย นแปลง งอ นแงน คลอนแคลนไมไ ด; หมายความวา
ไมมีอ ะไรมายั่ว ใหลุม หลงไปตามได; เพราวา จิต ใจของเรานี้ ถา ถูก อะไรมาดึง
มาจูงไปไดแลว มันก็เสียการทรงตัว มีแตจะตกไปในฝายต่ํา; ฉะนั้น สติจะตอง
ทรงตัวอยูใหสมบูรณ ในการที่จะรูวา อะไรเปนอะไร แลวทรงตัวอยูไดอยางไม
เสียหลัก. ไมวารูปจะเขามาทางตา เสียงจะเขามาทางหู หรือกลิ่นเขามาทางจมูก
หรือะไรเขามาทางไหนก็ตาม จะตองมีสติสัมปชัญญะพรอมบริบูรณอยูเสมอที่จะรู
วาอะไรเปนอะไร โดยที่ถูกก็คือ จะไมยึดมั่นอะไรวาเปนตัวกู เปนของกูนั่นเอง.
นี่เรีย กวา สัม มาสติ สติที่ถูก ตอ งอยา งยิ่ง . หรือ อีก ชื่อ หนึ่งก็เรีย กวา ความไม
ประมาท. ถา มีส ติอ ยา งนี ้ เรีย กวา มีค วามไมป ระมาท เปน อยู ด ว ยความไม
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ประมาท ; พ อเสี ย ห ลั ก ท รงตั ว อ ยู  ไ ม ไ ด เป น ผู  ไ ม ม ี ส ติ ก็ เ รี ย กว า เป น
ผู ป ระมาทแลว.
สัม มาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ คือ ความตั้งใจไวมั่นคงโดยชอบ.
คําวา “ชอบ” นี้ ภาษาบาลีขยายความออกไปเปน กัมมนียะ. กัมมนียะ แปลวา
“ควรแก ก ารกระทํ า การงาน ”. จิ ต ที ่ ม ี ล ั ก ษ ณ ะเป น ส ม าธิ นั ้ น มี ห ลั ก
ว า “ปริ ส ุ ท โธ, สมาหิ โ ต, กมฺ ม นี โ ย”. ปริ สุ ท ฺ โ ธ แปลว า บริ สุ ท ธิ์ ห มดจด ;
สมาหิ โ ต แปลว า ตั ้ ง มั ่ น ; กมฺ ม นี โ ย = ควรแก ก ารงาน แล ว ถื อ เอา
ความหมายของคําวา กัมมนีโย = ควรแกการงาน นี้เปนหลักสําคัญ ; เพราะถา
มันบริสุทธิ์ มันก็ยอมควรแกการงาน และเมื่อมันตั้งมั่น มันยอมควรแกการงาน ;
เพราะฉะนั้นเราถือเอาคําวา ควรแกการงาน นี้เปนหลักแตเพียงคําเดียวก็พอแลว.
ในเวลาใด จิ ตแน วแน ควรแก การคิ ด การนึ กการตั ดสิ นใจ การพิ จารณา
การแทงตลอดปญ หาอะไรตา งๆ แลว นั่น เรีย กวา จิต มีส ภาพเปน กัม มนีโ ย;
นั่น แหละคือ ความหมายของคําวา สมาธิที่แ ทจ ริง . ถา พิจารณาดูแ ลวก็ต รงกับ
คํา วา active; กัม มนีย นี ่ต รงกับ คํา วา active ไมใชห มายความวา มัน วิ่งวุน
ลนลาน วองไวถึงขนาดลนลาน อยางนั้นก็ไมใช ; มันไวตอการทํางานที่ถูกตอง
ตา งหาก. แลว คิด ดูเถิด วาใครบา งที่ไมตอ งการจิต ชนิด นี้ ; ไมวา ในเรื่อ งโลก ๆ
หรือ ในเรื่อ งธรรม. ไมใ ชวา ถา เปน สัม มาสมาธิแ ลว ตอ งไปนั ่ง ตัว แข็ง อยูใ นปา
ในถ้ํา ไมทํา อะไร อยา งนี้ไมใช; อยางนี้วา เอาเอง, พระพุท ธเจา ทานไมไดวา .
สัม มาสมาธิข องทา น ตอ งหมายถึง ปริสุท ฺโธ คือ บริสุท ธิ์, สมาหิโต คือ ตั้ง มั่น ,
กมฺมนีโย คือควรแกการงานอยูเสมอ ; เปนจิตที่ใชไดทุกกรณี.
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องคทั้ง ๘ นี้ นับตั้งแตสัมมาทิฏฐิ มาจนถึงสัมมาสมาธินี้ เปน factor
อัน หนึ ่ง ๆ รวมกัน เขา เปน เรื่อ งเดีย วคือ มรรค ; ฉะนั ้น จะเปน ทางเดิน ไปสู
นิพพานได ก็ตอเมื่อครบทั้ง ๘ องค รวมเปนทางทางเดียวกัน.
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สําหรับคําวา สัมมาทิฏฐิ นั้น; คําวา “สัมมา” เขาแปลวา right;
ส ว นคํ า ว า “ทิ ฏ ฐิ ” นี้ เขาแปลกั น ว า view บ า ง, ว า believe บ า ง, ว า
understanding บาง รวมความหมายเขาดวยกันแลว จะวาอยางไร ขอใหทานครูบา
อาจารยพิจารณาดูเอาเองก็แลวกัน สัมมาทิฎฐิ = Right Understanding.
คําวา สัมมาสังกัปโป ดําริชอบนี้, คําวา “สังกัปปะ” เขาแปลกันวา
aim, หรือจะใหรุนแรงถึงกับ ambition ก็ได แตตองอยูในควบคุมของสติปญญา
ไมอยูในความควบคุมของกิเลสตัณหา. สัมมาสังกับโป = Right Aim.
สวนวาจาซึ่งหมายถึงการพูดจานั้น เขาแปลกันวา speech ตามธรรมดา
นี่เอง. การพูดจาที่ถูกตองเรียกวา สัมมาวาจา = Right Speech.
สัม มากัม มัน โต, การทํา การงานชอบนั้น ที่จ ริง ไมใชทํา การงาน
แตหมายถึง การกระทํา เทานั้น ; ดังนั้นเขาจึงแปลคํากัมมันโตกันวา conduct;
สัมมากัมมันโต = Right Conduct.
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สัม มาอาชีโ ว, คํ า วา อาชีพ นี ้ เขาแปลวา livelihood; คํ า วา
conduct กับคําวา livelihood ตางกันอยางไร ครูบาอาจารยก็รูดี ฉะนั้นมันไม
ปนกันได ; ขออยาไปแปล “กัมมันโต” วา ทําการงานเขา เดี๋ยวจะไปปนกับ
การทําอาชีพไป; conducy เขาหมายถึงความประพฤติทางกาย ซึ่งเปนเหตุให
ไมฆา ไมลัก ไมลอวงเกินของรักของเขา ดังที่กลาวแลวขางตน. สัมมาอาชีโว
=Right Livelihood.

สัมมาวายาโม คําวา “ความเพียร” ก็คือ effort นั้นเอง สัมมาวายาโม
=Right Effort.
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คําวา “สติ” แหงคําวาสัมมาสตินั้น เขาใชคําวา attentiveness คํานี้
หมายถึงดํารงความสํานึกอยูอยางไมเสียความทรงตัว; สัมมาสติ=Right Attentiveness.
สวนคํ าวา “สมาธิ” นั้ น เขาใชคําวา concentration; กิ ริยาที่เรียกวา
concentrate นั้น หมายความวา รวม หรือ sublimate สิ่งที่มันฟุงซานใชอะไร
ไมได มาใหเปนสิ่งที่ใชงานไดดีที่สุด ; สัมมาสมาธิ=Right Concentration.
ทั ้ง หมดนี ้ เมื ่อ รวมกัน เขา เรีย กวา ทางมีอ งคแ ปดอัน ประเสริฐ
=Noble Eightfold Path.
ทีนี้ ทางนี้ ในภาษาบาลีมีพระพุทธภาษิตวา แมน้ําทั้งหลาย มีแมน้ํา
คงคา ยมุนา ฯลฯ นั้นสายไหนก็ตามลวนมีความลุมลาดไปทางมหาสมุทร ฉะนั้น
หยดน้ําที่ตกลงไปในแมน้ําเหลานั้น มันไมมีทางไปอื่น มันจะไปสูมหาสมุทรหมด;
อริย มรรคที่ต ถาคตบัญ ญัติแ ลว นี้ก็เหมือ นกัน มีค วามลาดเอีย งไปทางนิพ พาน
อัน เปน ที ่สิ ้น สุด ของความทุก ข ฉะนั ้น ใครเข็น ตนเองลงไปไดในรอ งในรอยของ
อริยมรรคแลว จะงายเหมือนกลิ้งครกลงภูเขา คือจะไหลไปสูกระแสของอริยมรรคนี้
ไปสูค วามดับ ทุก ขไ ดโ ดยงา ย. นี่แ หละพระพุท ธเจา ทา นทรงรับ รอง หรือ รับ
ประกันไวถึงอยางนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
คนที่ไ ปพูด วา แหม! ยาก, แหม! เหลือ วิส ัย , แหม! อยา งนั ้น
แหม! อยางนี้ ไมเอาแลว ; นี้มัน เปน ขอ แกตัว ของคนขี้เกีย จ ของคนไมเขา ใจ
ของคนไมเคารพตัวเอง ดังนี้เปนตน. เพราะเปนที่ยืนยันไดวา ถาเปนอริยมรรค
ของพระพุทธเจา ไมใชของคนอื่นแลว จะตองมีลักษณะลาดเอียงไปสูที่สุดของ
ความทุก ขเ สมอ ; ฉะนั้น เรามีห นา ที่ที่จ ะพยายามแตทีแ รกๆ; เหมือ นอยา ง
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สะพานโคงสูง ถาเราจะถีบรถจักรยานขามไป เราก็พยายามแตทีแรกๆ ใหมัน ไป
ถึง จุด สูง สุด ของสะพานโคง แลว ทีข าลงมัน คลอ งอยา งไร เราก็รูก ัน ดี; ดัง นั ้น
ขอใหเขาใจวา อริยมรรคของพระพุทธเจานี้ มันเหมือนกับการตั้งตนที่จุดสูงสุดของ
สะพานโคงแลวลงไปสูความลาดอีกฝายหนึ่งนั่น เพราะฉะนั้นมันจึงเปนการงาย ไม
เหลือวิสัยที่เราจะเดินอยูในรองรอยของอริยมรรคมีองคแปด ซึ่งอาตมาระบุลงไปวา
นั่นแหละคือ ตัวจริยธรรม.
ทีนี้ มีความหมายที่สําคัญอยางยิ่งอีกความหมายหนึ่ง คือความหมาย
ของคําวา สัมมา = โดยชอบนั่นเอง เราจะตองเขาใจวา สัมมา สัมมา โดยชอบๆ นี้
รวมกัน แลว มัน หมายถึง การเปน อยูช อบ มีชีวิต อยูช อบ มีล มหายใจอยูช อบ
มี ค วามถู ก ต อ งทั้ ง ทางกาย, ทางใจ และทั้ ง ทางความคิ ด เห็ น ; คื อ ทั้ ง ทาง physical,
ทาง mental, และทาง spiritual, ดัง ที ่ก ลา วแลว ขา งตน . ขอใหเ ราเพีย งแต
เป น อยู ชอบในลั กษณะเช น นี้ เท านั้ น ไม ต อ งทํ าอะไรมากไปกว านี้ ; แล วนอกนั้ น
มั นจะเปน ไปอยา งที ่เ รีย กวา เปน ไปเอง; “ลูก บอลจะกลิ ้ง ไปเอง”. ในลัก ษณะ
ที่ ก ล า วได ว า เป น อยู ช อบนี้ จะทํา ให โ ลกไม ว า งจากพระอรหั น ต .
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พระบาลีมี วา “ถาภิ กษุ เหลานี้ จักมี ค วามเป น อยูโดยชอบไซร โลกจะ
ไมวางจากพระอรหัน ต” ความเปน อยูโดยชอบในที่นี้ ทานทรงหมายถึง เปน อยู
โดยมีอ ริย มรรคมีอ งค ๘ ประการ คือ มีค วามชอบแปดประการ นี้เอง และเรา
ก็ ไม เห็ น ว าอั นไหนจะเป น เรื่องเหลื อ วิ สั ยเลย และไม เห็ น อั นไหนจะเป น โทษ เป น
อันตรายแกการสรางความเจริญ ใหแกโลกไดเลยทั้ง ๘ องคนี้. ทีนี้ทานอาจจะหัน
ไปแย งในขอ ที่ วา แหม ! มั น งายเกิน ไปแล ว จะเป น พระอรหั น ต ได อ ย างไรกั น ?
นี่ความลับมันมีอยูในขอที่วา :-
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เหมื อ นอย า งว า ถ า เราล อ มเสื อ หรื อ สิ ง โต หรื อ สั ต ว รา ยอะไรก็ ต าม
ไวใ นที ่ล อ มได, ลอ มมัน เสีย ทั ้ง ปา ที ่ม ีส ัต วรา ยอยู ใ นนั ้น ไมม ีท างที ่จ ะไดอ าหาร
หรือ ไม มี อาหารของสั ตว รายที่ จะเขาไปให มั นกิ นได , เรา boycott มั นหมดทุ กทาง
อย างนี้ สั ต ว รายตั วนี้ มั น จะอยู ได อ ย างไร ; ไม ต ายวัน นี้ มั น ก็ ต อ งตายในหลายๆ
สิบ วัน ขา งหนา เพราะมัน หิว มัน อด มัน ผอม แลว มัน ก็ต อ งตาย; ฉะนั ้น เมื ่อ
เราเป นอยู ชอบตั้งแปดเหลี่ ยม แปดประตู อยางนี้ กิเลสในสั นดานมั นไม ได อ าหาร;
คื อ ไม ได อ าหารทางตา, ทางหู , ทางจมู ก , ทางลิ้ น , ทางกาย เพราะการเป น อยู
ชอบไปหมดตามองคแ ปดของมรรค; กิเลสซึ ่ง มีล ัก ษณะเหมือ นกับ เสือ ที ่ถูก ลอ ม
มัน ไมไดอ าหาร และเราก็ไมต อ งทํ า อะไร เพีย งแตเปน อยูใหช อบเทา นั ้น มัน จะ
ตายเอง. ดัง นั ้น พระพุท ธเจา ทา นจึง ทรงยืน ยัน วา ถา เปน อยู โ ดยวิธ ีถ ูก ตอ งแลว
โลกไมม ีวา งจากพระอรหัน ต๎ คือ จะมีพ ระอรหัน ตเกิด ขึ้น ในโลกเรื่อ ยไป. แตแ ลว
เราก็ไ มส นใจใหเพีย งพอกัน กับ ที ่ห ลัก ธรรมะเหลา นี ้ มีค ุณ สมบัต ิ มีค ุณ ภาพ มี
อานุภ าพมากถึง นี ้. นี ่แ หละคือ ขอ ที ่แ สดงวา เราอยา ทํ า เลน กับ สิ ่ง ที ่เ รีย กวา
จริ ย ธรรม ที่เปนตัวมรรคมีองคแปด.
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ทีนี้ อาตมาอยากจะชี้ใหละเอียดยิ่งขึ้นเป นประจําวันออกไปอีกวา สิ่ งที่
เรียกวาทาง ที่จะไปสูความสิ้นสุดของทุกขนั้น มันมีวิถีทางของมันอยางไร.

ข อ นี้ ต อ งขอรอ งให ย อ นระลึ ก ไปถึ งคํ า บรรยายที่ แ ล ว มา ที่ พู ด ถึ งเรื่อ ง
ปฏิ จจสมุ ป บาท ที่ ได ก ล าวแล วว า จิ ต ใจของคนเราตามธรรมดาสามั ญ นั้ น มั น มี
ทางของมั น เองอยู ท างหนึ่ ง เป น ทางของกิ เลสตามธรรมชาติ คื อ ว า เมื่ อ ได มี ก าร
กระทบทางตา, ทางหู, ทางจมูก , ทางลิ ้น , ทางกาย, ทางใจ เปน ผัส สะแลว
มัน ไมห ยุด อยู แ คผ ัส สะ; มัน ยอ มปรุง เปน เวทนา รูส ึก พอใจ ไมพ อใจอยา งนั ้น
อยา งนี ้ขึ ้น มา ; พอมัน เปน เวทนาขึ ้น มาแลว มัน ไมห ยุด อยู แ คเ วทนา มัน ปรุง
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เปนตัณ หา คืออยากอยางนั้นอยางนื้ ตามที่รูสึกตออารมณ นั้นอยางไร; ดี สวย
ก็อ ยากได, ไมดีก็อ ยากตีใ หต าย, นี้มัน เปน เรื่อ งยาก เมื่อ เปน ตัณ หาขึ้น มา ;
ครั้นมีตัณ หาอยาก เป นความอยากแลว มันตอ งมี ความรูสึกวาตัวกู หรือ ตัวเรา
ตัวฉัน หรือตัวขาพเจานี้เปนผูอยาก, และมีสิ่งที่เปนของขาพเจาตามความอยาก,
มันจึงมีตัวกู ของกู (egoism) อยางรุนแรงขึ้นมา นี่เรียกวาเกิดอุปาทาน. ตัณหา
ยอ มทําใหเกิดอุป าทาน; อุปาทานนี้มันทําใหเกิดความพรอมหรือ สมบูรณยิ่งขึ้น
ไปกวานั้นอีก คือมันแสดงออกมาภายนอก โดยทางทวารของใจ เปนมโนกรรม
ที่เดนชัดยิ่งขึ้น เปนการสมบูรณ ที่จะทําใหเห็นเปนกรณี หนึ่งแลว เรียกวา “ภพ”;
แลวเมื่อไรมันแสดงออกมาชัดแจงโดยสมบูรณที่สุด คือ เปนตัวกู ของกู มีกิริยา
ทาทางของตัวกู ของกู อยางนั้นอยางนี้ ใหคนอื่นเห็นโดยสมบูรณ หรืออยางนอย
ตัวเองก็เห็นโดยสมบูรณ สําเร็จถึงที่สุด ในการยึดมั่นตออารมณ นั้นๆ เปนไปตาม
ความรูส ึก วา ตัว กู ของกู โดยสมบูร ณแ ลว ก็เ รีย กวา “ชาติ”; คือ เกิด เปน
“ตัว เรา” ขึ ้น มาอยา งนั ้น อยา งนี ้ โดยอุป าติก กํ า เนิด อยา งสมบูร ณ ดัง ที ่ก ลา ว
เมื่อ ตะกี้นี้วา พอคิด อยา งสัต วน รก ก็เ กิด เปน สัต วน รก ; พอคิด อยา งเทวดา
ก็เ กิด เปน เทวดา อยา งนี ้เ ปน ตน . นี ่เ รีย กวา ชาติ หรือ ความเกิด ; แลว ก็มี
ทุก ข เพราะความยึด มั่น ถือ มั่น ในสิ่ง นั้น ๆ ตามแบบของมัน โดยเฉพาะ เปน
กรณีๆ ไป. นี ้เ ปน ทางของกิเ ลส ไมใ ชท างอริย มรรค จึง นํ า ไปสู ท ุก ข. ทางนี้
อาจจะสรุปไดวา จากผัสสะเป นเวทนา, จากเวทนาเป นตัณ หา, จากตัณ หาเป น
อุปาทาน, จากอุปาทานเปนภพ, จากภพเปนชาติ, จากชาติเปนทุกข; จะเปน
ทางโลง ลื่น ไปเลย; เปน ทางใหญที่จิต ของสัต วเดิน อยูเปน นิต ยส ายหนึ่ง เพื ่อ
ไปสูค วามทุก ขอ ยูเปน ประจํา ; ในเมื ่อ สัต วนั้น ไมไ ดศ ึก ษา และปฏิบ ัต ิใ นธรรม
ของพระอริยเจา.
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สวนทางอริยมรรคนั้น หมายความวา พอกระทบเปนผัสสะแลว ก็วก
ออกมาเสียทางสติปญญา ; อยาปลอยใหเดินไปทางกิเลสตัณ หา ดังที่กลาวนั้น;
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มาเสียทางสติปญญา คือมีสติสัมปชัญญะทันทวงที ที่จะรูวาอะไรเปนอะไร คือรูวา
ไมควรยึดมั่น ถือมั่นในอารมณนั้นๆ วาเปนเรา ของเรา นั่นเอง.
ถาวกไมทันในระยะของผัสสะ ก็วกใหทันในระยะของเวทนา; อยาให
ปรุงเปนตัณ หา อุปาทานขึ้นมาได; แตใหวกมาเปนสติปญ ญาวา ไมมีอะไรที่จะ
เป นตั วกู ของกู หรือยึดมั่ นถือมั่ นวา เป นตั วกูของกู ; แล วจิตก็ไม ปรุงเป นกิเลส
ตัณหาได แตจะเปนสติปญญาชนิดที่จะรูวา ควรจัดการอยางไรกับสิ่งที่มากระทบ
ทางตา, ทางหู, ทางจมูก , ฯลฯ ดัง นี้เสมอไป; แลว มัน ไมเปน ทุก ขเพราะการ
กระทบอารมณนั ้น ๆ และไมเ ปน ทุก ขเ พราะการที ่จ ะตอ งจัด ตอ งทํ า อยา งใด
อยา งหนึ ่งกับ สิ่งที ่ม ากระทบนัน้ ตอ ไป. นี ่เรีย กวา เดิน มาตามทางของอริย มรรค
อยางนี้; อยาเดินไปตามทางของ ปฏิจจสมุปบาท ฝายที่ใหเกิดทุกขอยางนั้น.
คนโบราณเขาผูก เปน คําสั้น ๆ ไววา “ทางใหญ อยาพึงจร” ; นี่ก็คือ
อยาปลอยกระแสจิตมันไหลไปตามทางใหญที่มันลื่นแลว ที่เดินกันมากี่กัปป กี่กลปแลว
คนทั ้ง หมดนั ้น ลว นไปสู ท ุก ขทั ้ง นั ้น . จงวกมาหาอริย มรรค ซึ ่ง เปน ทางพิเศษ
เฉพาะของผูมีปญ ญา คือ สาวกของพระพุท ธเจา ; อยางนี้แ หละคือ อริย มรรค.
เมื่อเปนอยางนี้ ก็แปลวา การเดินทางนั้นไมเปนไปในทางทุกข แตไปสูที่สุดทุกข
ซึ ่ง เรีย กกัน วา นิพ พาน. ไมใ ชวา นิพ พานนี ้ม ีค วามหมายเรน ลับ หรือ วา เปน
แดนศัก ดิ ์ส ิท ธิ ์อ ยู ที ่ไ หนก็ไ มใ ช; แตม ัน อยู ที ่จ ิต ใจของคนเราในขณะที ่ไ มมี
ความทุ ก ข โ ดยแท จ ริ ง !
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ในขณะใดจิตวางจากความรูสึกวาตัวเรา วาของเรา คือไมพลุงขึ้นมา
เปนตัวกู ของกูแลว เมื่อนั้นเปนนิพพาน หรือเปนไปตามความหมายของนิพพาน
ทั ้ง นั ้น ; ผิด กัน อยู แ ตวา เปน อยา งแทจ รอง หรือ อยา งชั่ว คราวเทา นั ้น ; คือ
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อยางเด็ด ขาด หรือ อยางกลับ ไปกลับ มา; หรือ อยางเต็ม ที่ หรือ ชิม ลองเทานั้น ;
แตทั้ง หมดนั้น เปน ความหมายของนิพ พานทั้ง นั้น ; ฉะนั้น ในขณะที่เ รามีจิต ใจ
โปรงสบายที่ สุ ด ไม มี egoism ใดๆ แม แต นิ ดเดี ยวปรากฎอยู ที่ จิ ตแล ว ขณะนั้ น
เรีย กวา อยู ก ับ ความวา งหรือ นิพ พาน ระดับ ใดระดับ หนึ ่ง . ฉะนั ้น เราเขา ใจ
ลักษณะของความวางอยางนี้ใหมากเถิด จะเขาใจนิพพานที่สมบูรณ คือเปนความไม
ทุกขที่เด็ดขาดได ในเวลาไมนานเลย คือทันไดในชาติทันตาเห็นนี้.
นิพพาน โดยสาระสําคัญก็แปลวา ที่สุดของความทุกข เทานั้น ; แต
มัน ยังมีดีถึง กับ วา แมเราจะยัง ไมถึง ที่สุด เราก็ยัง จะเดิน ไดถูก ทาง; ขอใหเรา
เปน ผู ที ่กํ า ลัง เดิน ไปอยา งถูก ทางเทา นั ้น ก็พ อแลว คือ วา อยู ใ นแนวทางของ
อริ ย บุ ค คล ก็ ต  อ งอยู  ใ นแนวของอริ ย มรรค ; ไม น อกแนวของอริ ย มรรค
ก็ตองอยูในแนวของอริยบุ คคล. อุปมาขอนี้ซึ่งเป นพุ ทธภาษิ ตมีตรัสไววา เหมือน
กับ คนหลายๆ ประเภท หรือ หลายพวก ; พวกหนึ่ง ตกน้ํา จอ ม หายมิด เลย
ไมเคยโผลเลย ตายอยางไรก็ไมทราบ ตายไปใตน้ําเลย นี้เปนพวกหนึ่ง; อีกพวกหนึ่ง
ตกน้ําจอม แลวยังโผลขึ้นมาไดสองสามครั้ง แลวจมหายไปตายใตน้ําเหมือนกัน ;
นี่มันเปนพวกที่ตองตาย ที่ไมเคยเห็นแสงสวางของธรรมะ.
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ตอไปก็คือ พวกที่ตกน้ําจอมไปแลวโผลขึ้นมาได ถึงแมจะจมลงไปอีก
ก็โ ผลไ ด จมไปอีก ก็โ ผลขึ้น มาได ไมจ มน้ํา ตาย, มองเห็น ทิศ ทางวา ไหนเปน
ฝง นอก ไหนเปน ฝงใน ก็วายน้ําเขาไปหาฝง นี่ก็มี ; เรียกวา พวกที่จะรอดตัว
เพราะเห็น ฝง เพราะรูทิศ ทาง และไมห ลงทาง. นั้น แหละคือ พวกซึ่ง รูก ระแส
ของอริย มรรคหรือ เรีย กวา “พระโสดาบัน ” เปน พวกเห็น ทิศ ทาง มีธ รรมจัก ษุ
รูวา ความทุก ขเ ปน อยา งไร เหตุใ หเ กิด ทุก ขเ ปน อยา งไร ดับ ทุก ขเ ปน อยา งไร
เขาจึงตั้งหนาตั้งตาวายเขาหาฝง. นี่เปนคําเปรียบของพระโสดาบัน.
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พวกที่วายใกลฝงเขาไปมากแลว นี่คือคําเปรียบเทียบของพระสกิทาคามี.
พวกที่ เขาไปถึ งเขตน้ํ าตื้ น ยื นเท าถึ งดิ น แล วก็ หยั่ งเดิ นด วยเท า ไม ต อง
วายน้ํา แตวายังอยูในน้ํา ; นี่ก็เหมือนพระอนาคามี.
พวกหนึ ่ง ขึ ้น บกแหง สนิท แลว นั ่ง นอนสบายอยู บ นเกาะ นี ่เ ปรีย บ
กับ พระอรหัน ต. เกาะที ่ไ มม ีค วามทุก ขเ ลยนั ้น เหมือ นกับ นิพ พาน ; อยา งนี้
เปนตน.
เราพิ จ ารณาดู ถึ ง หลั ก เกณฑ อั น นี้ แ ล ว จะเห็ น ได ว า เรื่ อ งมรรค ผล
นิพ พาน นั ้น ไมไ ดม ีไ วสํ า หรับ ใคร นอกจากมีไ วสํ า หรับ “คนตกน้ํ า ” . ทีนี้
เราม าดู ต ั ว เราที่ กํ า ลั ง ตกน้ํ า อยู ใ นน้ํ า ชนิ ด ไหน ในลั ก ษณะอย า งไรจะดี ก ว า ;
หมายความว า ดวงจิ ต ดวงวิ ญ ญาณของเรานี้ กํ า ลั ง ตกน้ํ า ชนิ ด ไหนอยู และจมตายไป
วั น หนึ่ ง ๆ วั น ละกี่ ค รั้ ง สู ญ เสี ย ความเป น มนุ ษ ย สู ญ เสี ย ความเป น สุ ภ าพบุ รุ ษ
จมน้ํ า ตายไปวัน หนึ ่ง ๆ กี ่ค รั ้ง . ขอใหส นใจอยา งนี ้แ ลว จะรู เ รื ่อ งมรรค ผล
นิพ พาน ได โดยประจั ก ษ , ฉะนั้ น จึ งได ร บกวนรบเรา ว า ขอให ส นใจเรื่ อ งทางจิ ต
ทางวิญ ญ าณ ; อยา ไดรู ส ึก อิด หนาระอาใจเรื ่อ งคํ า วา “ทางวิญ ญ าณ ๆ”;
เพราะจะทํ า ให เข า ใจจริย ธรรมส ว นลึ ก ซึ่ งเป น รากฐานของจริย ธรรมทั่ วไป แล ว
มันจะงายดายเหมือนกับกลิ้งครกลงจากภูเขา เหมือนที่ยกตัวอยางเมื่อตะกี้นี้ วาถา
รัก ษาศี ล ด วยอุ ด มคติ ที่ ไม ยึ ด มั่ น อะไรเป น ตั วกู ของกู แ ล ว ศี ล บริสุ ท ธิ์เองโดยไม
ตอ งทํ า อะไร มีศ ีล เองโดยสมบูร ณ ; แตถ า รัก ษาศีล อยา งละเมอไป งมงายไป
หรือ อยา งเครื่อ งจัก รแลว มัน ยอ มเหมือ นเข็น ครกขึ ้น ภูเ ขา มัน คอยแตจ ะกลับ
ตกลงมาเรื่ อ ยเท า นั้ น ; เพราะฉะนั้ น อย า ได ส นใจแต เพี ย งเรื่ อ งทางวั ต ถุ หรื อ ทาง
ระเบีย บตา งๆ ที ่ว างไว แลว จะบัง คับ เอาใหไ ดซึ ่ง หนา นั ้น มัน เปน ไปไมไ ด มัน
เหมื อ นกั บ กลิ้ ง ครกขึ้ น ภู เขาฉะนั้ น . เราจะต อ งเข า ถึ ง อุ ด มคติ ลึ ก กว า นั้ น ในเมื่ อ
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ยึดอุดมคติไดแลว สิ่งตางๆ จะเปนไปเองโดยงาย. ขอนี้เปนขอที่พวกเราจะตอ ง
สนใจเปนพิเศษ อยาใหเสียทีที่เปนพุทธบริษัท มีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติเลย.
อาตมาไมเลื่อมใสในหลักการของ M.R.A. ก็เพราะวา พอมาถึงก็ชวน
ขึ ้น มา เอา ! ซื ่อ ตรงที ่ส ุด ไมเ ห็น แกต ัว ที ่ส ุด ออ นนอ มที ่ส ุด เปน การบัง คับ
ให ทํา อยางนี้ มันเปนการกลิ้งครกขึ้นภูเขา. แตถาเรามีอุดมคติ หรือจะเรียกวา
ปรัช ญาหรือ วา อะไรก็ส ุด แท แตอ าตมาเรีย กวา สัจ จธรรมชนิด ที ่ชี ้ใ หเห็น เรื่อ ง
กรรม เรื่ อ งปฏิ จ จมุ ป บาท และโดยเฉพาะเรื่ อ ง อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา
ที่บอกวาไมมีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นใหเห็นชัดเสียกอนเถิด แลวมันจะเป นไปเอง
โดยไมม ีใ ครเชื ้อ เชิญ บัง คับ ในการที ่จ ะซื ่อ ตรงที ่ส ุด , ไมเ ห็น แกต ัว ที ่ส ุด ,
ออ นนอ มที่สุด , เปด เผยที่สุด ; มัน จะเปน ไปไดเองในลัก ษณะอยา งนี้. ฉะนั้น
เรามีหลักธรรมของพระพุทธเจา หรือพระพุทธศาสนานี้แหละ ที่จะทําอะไรใหมี
รกรากมั่นคง ไดผลสมบูรณ ชนิดที่ทําใหคํากลาวของ M.R.A. นั้นกลายเปนของ
เด็ก เลน เปน ของเด็ก อมมือ ไปเลย ; อาตมาจึง ไมเลื่อ มใส. นี่ไมใชจ ะดูถูก เขา
หรือ มุ ง รา ยตอ เขา ก็ไ มใ ช; เพราะฉะนั ้น เขารูอ ยา งนั้น หรือ เขาถือ อยา งนั ้น ;
แตเราตองถืออยางนี้ ตองมีหลักอยางนี้; ฉะนั้นเราจึงจําเปนอยางยิ่ง ทีจ่ ะตอ ง
มีอริยมรรคมีองคแปด ซึ่งเริ่มขึ้นดวยสัมมาทิฏฐิ จบลงดวยสัมมาสมาธิ เปนหลัก
สําหรับเดิน.
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เราจะตองศึกษาใหเขาใจ เทคนิคตามธรรมชาติ และโดยธรรมชาติ
ของเรื่องนี้อยางถูกตอง วา สัมมาทิฏฐินั้นตองยกเอามาไวขางหนาเปนตัวนํา แลว
สัม มาสังกัป โปอยูติด กับ สัม มาทิฏ ฐิ. สองขอ นี้เปน ปญ ญา. ทานเอาปญ ญามา
กอนแลวเอาศีลกับสมาธิตามมา ทั้งนี้ก็เพราะวาสัมมาทิฏฐิ หรือปญญานั้น เหมือน
กับ นํ า รอ ง หรือ เข็ม ทิศ หรือ กองหนา . กองหนา มีห นา ที ่ที ่จ ะดูวา อะไรเปน
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อะไรขางหนา ; สวนสัมมาสมาธินั้น เหมือนกับทัพหลวง หรือเปนตัวกําลังใหญ
ที่ม าขา งหลัง ; ทา นจึง วา สัม มาทิฏ ฐินั้น เหมือ นรุง อรุณ . พอดวงอาทิต ยทํา
ใหอากาศเรื่อเปนแสงอรุณ แลว มันแนนอนวา กลางวันตองมาแน จะตองเปน
กลางวัน แน; ฉะนั้น จงทํา ใหเ ปน รุง อรุณ ขึ้น มาใหไ ดกอ น ใหสัม มาทิฏ ฐิห รือ
ปญญานี้นําหนาอยูขางหนา แลวสัมมาสมาธิเปนกําลังอยูขางหลัง.
หรืออีกอยางหนึ่งวา เปรียบเหมือนกับการฟาดฟน หรือเจาะแทง :
ความคมอยูที่สัมมาทิฏฐิตัวแรกที่สุด ; สวนน้ําหนักที่จะใหความคมหรือความแหลม
ทํางานนั้น คือตัวสัมมาสมาธิที่อยูหลังสุด ฉะนั้น ความคมกับน้ําหนักนั้น ตองทํางาน
รวมกัน มันจึงจะตัดขาด หรือตัดไชทะลุออกไปได. ถาคมอยูเฉยๆ ไมมีน้ําหนัก
มัน ก็ไ มไหว มัน ตัด ใหข าดไมไ ด ; หรือ ถา มีแ ตน้ํ า หนัก ไมม ีค วามคมเสีย เลย
อยางนี้ มันก็เหลือที่จะตัดใหขาดได; มันยุงยากโกลาหลมาก. ดังนั้นอยางนอย
มันตองมีความคม และมีน้ําหนักที่ทํางานรวมกัน นอกนั้นก็เปนอุปกรณไปตาม
สมควร. อุป กรณเ ชน ดา ม เชน เครื่อ งหลอ ลื ่น หรือ อะไรก็ส ุด แท เปน เพีย ง
อุป กรณไ ปเทา นั้น ; มัน สํา เร็จ ประโยชนจ ริง ๆ ในการตัด อยูที่มีค วามคมและมี
น้ํา หนัก แตตอ งอาศัย อุป กรณที่ชว ยใหค วามคมและน้ํา หนัก ทํา งานไดดว ย.
ดังนั้นทานจึงวามรรคมีองคแปดนี้ ตองรวมเปนสิ่งเดียว เรียกวา สมังคี แปลวา
มี อ งค เ สมอกั น ; กลายเป น สิ ่ ง เดี ย วกั น แล ว ก็ เ รี ย กว า การเป น อยู  ช อบ
คือ ตัด กิเ ลสไดใ นตัว มัน เอง หรือ เผาลนกิเ ลสใหห มดสิ ้น ไปไดใ นตัว มัน เอง;
จิตก็เปนอิสระ หลุดพนนจากสิ่งที่เคยแผดเผา หุมหอ รอยรัด พัวพัน ครอบงํา;
จะเปนจิตที่สะอาด สวาง สงบ ไมมีอะไรที่เปนเครื่องใหเกิดความทุกขขึ้นมาไดเลย.
นี่ ค ื อ หลั ก ของอริ ย มรรคมี อ งค แ ปด ที ่ เ รี ย กว า จริ ย ธรรมสากล เป น ตั ว แท
ของจริ ย ธรรมในโลก.
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อาตมาไดกลาวในวันแรกวา นาขันอยางยิ่ง ที่อ งคแปดของมรรคนี้
เหลือบดูแลว ทําไมจึงไปตรงกับการศึกษาทั้ง ๔ ของเราในขณะนี้ ซึ่งเขารูปกัน
พอดีกับ องคแ หง มรรคทั้ง ๘ องค กลา วคือ พุท ธิศึก ษา คือ สัม มาทิฏ ฐิ กับ
สัม มาสังกับ โป; จริย ศึก ษา คือ สัมมาวาจา สัม มากัม มัน โต; ถามี หัต ถศึก ษา
ก็คือ สัม มาอาชีโ ว; ที่เ หลือ คือ สัม มาวายาโม สัม มาสติ สัม มาสมาธินั้น เปน
พลศึก ษา คือ เปน ตัว กํา ลัง ทั้ง นั้น ตามหลัก พุท ธศาสนานั้น ความเพีย รก็ดี
สติ ก็ ดี สมาธิก็ดี รวมกันแลวเปนตัวกําลังทั้งนั้น.
สําหรับสัมมาอาชีโวนั้น ควรจะมุงหมายใหเปนไปในทางเปนเครื่อ ง
เลี้ยงชีวิต ใหพ อเหมาะพอสม เปน หัตถศึกษา ทําลงไปจริงๆ จนเปน อยูได แลว
ก็ทําสิ่งที่ดีงามกวานั้น ; นี่ยังไมใชตัวแทของจริยศึกษา.
สัมมาวาจา พูดจาดี สัมมากัมมันโต มีการกระทําทางกายดี นี้เปน
ตัวจริยะศึกษาแท.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
สัมมาทิฏฐิ เชื่อ เขาใจ คิดเห็น รวมกันใหถูกตอง เปนทิฏฐิที่ถูกตอง
รวมกับสัม มาสังกัป โป คื อดําริ มี aim มี ambition ถูกตอ งนี้ เปน พุ ทธิศึ กษา,
เป น รุ ง อรุ ณ ของจริ ย ธรรม รวมกั น ทั้ ง หมดก็ เ ป น จริ ย ธรรมสมบู ร ณ .

อาตมาอยากจะเรียนตามชอบใจวา การศึกษาทั้ง ๔ นี้ เมื่อกลมกลืนกัน
เปน สมัง คี เหมือ นกับ อริย มรรคทั ้ง ๘ องค รวมกัน เปน องคเ ดีย วแลว เรา
เรียกว า จริ ย ธรรม คื ออาจจะกระจายจริ ยธรรมออกไปเป น พุ ท ธิ ศึ กษา จริยศึ กษา
หัต ถศึก ษา พลศึก ษา และในทึ่ส ุด ก็คือ มรรคมีอ งคแ ปดนั้น เอง. เพราะฉะนั้น
เราไมตองวาเอาเองแลว เพราะพระพุทธเจาทานไดอธิบายไวอยางละเอียดละออ
พอเพี ยงและนาเลื่อมใส มี รายละเอียดดังที่ครูบาอาจารย ก็อาจพบไดในที่ ทั่วไป
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ในหัวขอ วา ศีล สมาธิ ปญ ญา นั่น เอง. เรื่อ งนี้มีรายละเอีย ดอยางไรนั้น ควร
จะไดกลาววกันคราวอื่น ในวันหลัง.
ในวันนี้ ขอสรุปใหเห็น ความสัมพันธกันอยางกลมกลืน เทานั้น รวม
ความแลว ก็คือ สัม มาทิฏ ฐิ กับ สัม มาสัง กัป โป นี้เ ปน ปญ ญา ; สัม มาวาจา
สัม มากัม มัน โต สัม มาอาชีโว เปน ศีล ; สัมมาวายาโม สัม มาสติ สัม มาสมาธิ
นั้น เปน สมาธิ; นี่คือ ศีล สมาธิ ปญ ญา เรีย กวา ไตรสิก ขาในพุท ธศาสนา.
ถาขยายไตรสิกขาออกเป น ๘ ก็เปนมรรคมีองค ๘ ที่เราดึงออกมาเป นการศึกษา
ทั ้ง ๔ ของเรา และรวมกัน เปน จริย ธรรม; เพราะฉะนั ้น จริย ธรรมของเรา
จึ ง ตรงกั บ คํ า วา มรรค; ซึ ่ง เมื ่อ เปน มรรคในทางพุท ธศาสนาแลว ก็เรีย กวา
อริย มรรคมีอ งคแ ปด คือ หนทางอัน ประเสริฐ เพราะออกไปจากขา ศึก ได ตอ ง
ประกอบอยูดวยองค ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน นี่คือตัวแทของจริยธรรม
ซึ่งเราจะไดแยกดูใหละเอียด จนนําเอามาใชในชีวิตประจําวันไดจริงๆ ยิ่งขึ้นไป.
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อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ เพราะหมดเวลาเพียงเทานี้
----------------------
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๗
เรื่อง
จริยธรรมในชีวิตประจําวัน
๒๐ มกราคม ๒๕๐๕
--------------ทานครูบาอาจารย ทั้งหลาย,
ในการบรรยายครั้งที่ ๗ นี้ อาตมาจะไดกลางโดยหัวขอวา จะใช
จริยธรรมในชีวิตประจําวันไดอยางไร. อาตมาอยากจะขอรองใหทบทวนความจํา
ในครั้งที่แลว ๆ มาวา ในครั้งแรกที่สุดเราไดวินิจฉัยกันถึงความหมายของจริยธรรม
เปนตน โดยคราว ๆ ทั่ว ๆ ไปทุกแงทุกมุม.
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ในครั้งที่ ๒ ไดแสดงใหเห็นแนวของจริยธรรมทั้งหมด ซึ่งเห็นไดวามี
แตแนวเดียว ไมไดแตกตางกันคนละทิศคนละทางอยางที่เขาใจกันวา ของฆราวาส
ไปอยางหนึ่ง ของบรรพชิต ก็อ ยางหนึ่ง ของเด็ก ก็อ ยางหนึ่ง และของผูใหญ
ก็อยางหนึ่ง. เรามีเพียงแนวเดียวตรงที่จะตองกําจัดความเห็นแกตน หรือความ
เห็นแกตนจัด นี่อยางเดียวกันทั้งนั้น ไมวาจะเปนการประพฤติธรรมะในสายไหน
แมที่สุดแตเพื่อไปนิพพาน ก็ตองกระทําอยางนั้น.

ในครั้งที่ ๓ ไดกลาวถึงอุปสรรค ศัตรู ความรวนเร และการพังทลาย
ของจริยธรรม วามีไดดวยอาการอยางไร.
๒๑๐
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จริยธรรมในชีวิตประจําวัน

๒๑๑

ในครั้งที่ ๔ ถื อเป นครั้งพิ เศษ ซึ่งได กล าวถึ งมหรสพในทางวิญ ญาณ
เพื ่อ ประโยชนแ กจ ริย ธรรม เพราะมีผู ค ิด วา จริย ธรรมนี ้น า เบื ่อ เหงาหงอย ชวน
เศรา ; ที่แ ทสิ่งที่เรีย กวาธรรมะนั้น ไมเปน อยางนั้น อาจจะใหความเพลิด เพลิน
บัน เทิง ไดเ หมือ นกัน ถา มีจ ิต ใจสูง พอเหมาะพอสมกัน เปน ที ่ลุ ม หลงไดม าก
เหมือ นกัน แตไ มใ ชลุ ม หลงดว ยกิเลส ; มัน ลุ ม หลงดว ยสติป ญ ญา พอใจดว ย
สติป ญ ญา ไมใ ชพ อใจดว ยกิเลส ฉะนั ้น จึง ตา งกัน แตว า ใหค วามเพลิด เพลิน
เหมือนกัน.
ในครั้งที่ ๕ ไดกลาวถึงจุดหมายปลายทางของจริยธรรม คือความวาง
หรือความสิ้นสุดไปของกิเลส.
ในครั้งที่ ๖ ได กล าวถึ งตั วแท ตั วจริงของจริยธรรม โดยระบุ เจาะจง
ลงไปที ่อ ริย มรรคมีอ งค ๘ ซึ่งเปน ตัวพรหมจรรยแ ละเปน ตัว ศาสนา พรอ มทั ้ง ชี้
ให เห็ น ว า อริ ย มรรคมี อ งค ๘ นั้ น ใช ได ทั้ งเรื่ อ งโลกิ ย ะ และเรื่ อ งของโลกุ ต ตระ;
และอาจจะปรับ ระดับ ใหเขา กัน ไดก ับ ชีว ิต ทุก ระดับ เพราะเหตุฉ ะนั ้น ในวัน นี้
อาตมาจึ งจะได กล าวถึ งวิ ธี ที่ จะใช อริยมรรคมี อ งค ๘ หรือธรรมะที่ เราเรียกกั น ว า
จริย ธรรมในที ่นี ้ไ ดใ นชีว ิต ประจํ า วัน นี ้ โดยลัก ษณะอยา งไร เรีย กสั ้น ๆ วา
“จริย ธรรมในชีว ิต ประจํ า วัน ” เพราะเหตุว า ไดรับ ปญ หามากที ่ส ุด เกี ่ย วกับ เรื่อ งนี้
จึงถื อโอกาสประมวลรวมป ญ หาของทุ กท าน มาเป นหั วขอบรรยายขอหนึ่ งที เดี ยว
เรียกวาจริยธรรมในชิวิตประจําวันดังที่กลาวแลว.
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ถาท านทั้ งหลายตั้ งใจจริงต อธรรมะ คื อมุ งหมายที่ จะใชธรรมะให เป น
ประโยชนจ ริง ๆ แลว เรื ่อ งนี ้ไ มย าก แตถ า เปน เพีย งเรื่อ งสมัค รเลน คือ ได
ก็เ อา ไมไ ดก ็แ ลว ไป นี ้เ พราะไมม ีอ ะไรมาบัง คับ , มัน ก็ย ากที ่จ ะเปน ไปได
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เพราะสิ่งที่เรียกวาธรรมะนั้น เราถือเปนหลักวาไมบังคับ ไมใชวินัย วินัยเปน
เรื่ อ งบั ง คั บ แต ธ รรมะนี้ ไ ม ใ ช เ ป น เรื่ อ งบั ง คั บ ใครจะเอาก็ ไ ด ไม เ อาก็ ไ ด
แมใครตั้งใจจะเอา แตถาทําไมถูกวิธี มันก็ยังไมไดอยูนั้นเอง. ฉะนั้นปญ หา
ใหญจึงอยูที่วา จะตองเขาใจและสนใจใหมากพอ.
เพื่อจะใหเขาใจจนเกิดความสนใจมากพอนั้น จะตองมีแนวสําหรับคิด
ในเบื้องตนกอน ซึ่งอาตมามีความเห็นวา จะตองตั้งปญหาขึ้นมากอนวา ชีวิต
ของเรานี้คือ อะไร จากอะไร เพื่อ อะไร โดยวิธีใ ด ดัง ที่ไ ดก ลา วมาแลว วา
นี้เ ปน หลัก logic ทางธรรมะในพุท ธศาสนา โดยเฉพาะเชน เรื่อ งอริย สัจ จ.
อยา งเราจะรูจักชีวิตดี เราตองมีปญหา ๔ ขอเปนอยางนอยวา ชีวิตนี้คืออะไร
เปนตน. แมแตเพียงวา คืออะไรเทานี้ มันก็มีหลายแงหลายมุมเสียแลว เพราะวา
คนเราเขาใจคําวา “ชีวิต” นี้ตาง ๆ กัน ในแงวัตถุก็มี ในแงนามธรรมทางจิตทางใจ
ก็มี หรือในแงของปรัชญาที่ลึกซึ้งเขาไปก็มี. สําหรับปญหาวาชีวิตนี้คืออะไรนั้น
ยอมตอบไดหลายทาง : ทางวัตถุลวน ๆ เชนทาง biology นั้น เมื่อถามวา ชีวิต
คืออะไร เขาก็ระบุไปที่ความสดชื่น หรือยังเปนอยูของ protoplasm ซึ่งเปนของ
ที่บ รรจุอ ยูใ นเซลล เซลลห นึ่ง ๆ ; เปน nucleus ของเซลลนั้น ๆ . ถา สิ่ง ที่
เรียกวา protoplasm ยังสดอยู ก็ถือวายังมีชีวิตอยู. แตวา ความหมายสําหรับ
คําวาชีวิตในลักษณะของ biology อยางนี้ ยอมใชกันไมไดกับทางธรรมะ ฉะนั้น
ขอใหเวนไวกอน. เราจะตองมองดูกันในแงของจิตใจวา สิ่งที่เรียกวาชีวิตนั้น
คืออะไร.
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ชีวิต คือ อะไร กลาวโดยทางธรรมแลว เราจะรูสึกวาชีวิตนี้คือ
ความอยาก หรือความดิ้นรนที่จะเปนไปตามความตองการของตัวมันเองเปน
อยางนอย ; ความรูสึกเมื่อมีตัวตนเปนศูนยกลางอยู แลวก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปน
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วัต ถุ ที่ มุ งหมายของมั น อยู แล ว มั น ก็ ทะเยอทะยานดิ้ น รน เพื่ อจะให ได สิ่ งเหล านั ้น
คือกระทําไปตามความอยากที่ จะไดนั้ น. แม จะได มาแลวก็ไมใชจะหยุดความอยาก
เสียได ยอมมีความอยากอยางอื่น เนื่องกันกับสิ่งที่ไดมาแลวนั้น และมีความอยาก
อยา งอื่น ตอ ไป มัน จึง ดิ้น รนตอ ไป คือ อยากตอ ไป แลว ก็ทํ า ตอ ไป แลว ไดผ ลมา
แลว ก็อ ยากตอ ไป แลว ก็ทํ า ตอ ไปอีก ; ไดผ ลมาแลว ก็ย ัง คงอยากไดอ ยา งใด
อย างหนึ่ งต อ ไปอี ก นี้ ไหลเชี่ ยวเป น เกลี่ ยวไปที เดี ย ว. นี้ คื อกระแสของความอยาก
ของการกระทํา ตามที่อ ยาก; ครั้น ไดผ ลมาแลว ก็เพื ่อ หลอ เลี้ย งความอยากอัน นั ้น
เข าไว หรื อ ปรุง ความอยากอั น อื่ น ขึ้ น มาอี ก เป น วงกลมที่ ไหลวนเชี่ ย วเป น เกลี ย ว
ไปทีเ ดีย ว. ชีว ิต ในแงข องธรรมะ หรือ ในแงข องปรัช ญาทางพุท ธศาสนาเรา
มีความหมายกันอยางนี้ . มันจะใชกันไดกับทานทั้งหลายหรือเปลา ขอใหลองคิดดู
ใหเ ปน ขอ แรกกอ น ถา มัน เปน สิ ่ง ที ่ใ ชไ ด ก็พ อจะวิน ิจ ฉัย กัน ตอ ไปได; ฉะนั ้น
จึงนิยามคํา ๆ นี้อยางสั้น ๆ วา ชีวิตคือกระแสแหงความดิ้นรน.
ถาถามวา ชี วิ ตนี้ มั นมาจากอะไร เนื่ องมาจากอะไร ท านก็ ลองคิ ดดู วา
มัน เนื ่อ งมาจากอะไร. ถา ตามทางวัต ถุ คงจะตอบวา เพราะมัน อยากไดอ ะไร
สัก อยา งหนึ ่ง ; แตใ นทางธรรมะที ่ล ึก ไปกวา นั ้น เราถือ วา มัน เนื ่อ งมาจากความ
ไม รู . ความไม รู นั้ น แหละเป น เหตุ ให ดิ้ น รนอย างนั้ น . ถ ารู ห รื อ มี ส ภาพแห งความรู
เขา มาแลว มัน ก็ห ยุด ทัน ที จึง ตอบวา มัน มาจากความไมรู; ดัง นั ้น จึง ถือ วา ตาม
ปรกติ ธ รรมดาที่ เป น อยู เองนี้ เราไม รูต ามที่ เป น จริงวาอะไรเป น อะไร หรือ ชี วิต นั้ น
มัน ไมรูต ามที ่เปน จริง วา อะไรเปน อะไรอยา งถูก ตอ ง; นั ้น คือ สภาพที ่ป ราศจาก
ความรู ที ่เ ราเรีย กวา อวิช ชา เปน เหตุใ หส รา งความดิ ้น รน หรือ สรา งกระแส
แหงความดิ้นรนขึ้นมา.
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ถา ถามวา ชีว ิต นี ้เ พื ่อ อ ะไร คํ า ตอบนี ้ค ลา ยกับ กํ า ป น ทุบ ดิน
คือ คํ า ตอบวา เพื ่อ หยุด . ถา มีป ญ ญาก็จ ะมองเห็น วา ไมใ ชกํ า ป น ทุก ดิน . อยา ง
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จะถามวา กินเพื่ออะไร มันก็เพื่อหยุดกิน; หรือวาทํางานเพื่ออะไร ก็เพื่อจะได
หยุดทํางาน; หรือวาเดินทางเพื่ออะไร ก็เพื่อจะไดหยุดเดินทาง เพื่อถึงที่หมาย
ปลายทาง แลวจะไดหยุดเดินทาง. เพราะฉะนั้นถาหากวา ชีวิตนี้คือกระแส
แหงการไหลเชี่ยวเปนเกลียวไปแลว มันจะเปนไปเพื่ออะไร นอกจากเพื่อ จะ
ได ห ยุ ด ; เพราะมั น ต อ งเป น ไปเพื่ อ หยุ ด โดยแน น อน. หยุ ด นั่ น แหละคื อ
ความวาง หรือความหยุด หรือความสงบ ซึ่งแลวแตจะเรียก คือไมเปนความทุกข
ก็แ ลว กัน ฉะนั้น จึงกลา ววา เพื่อ ความไมทุก ข. ที่เ ราขวนขวายกัน ทุก ทางนี้
ที่แทควรจะเปนไปเพื่อความไมทุกข; แตเนื่องจากไมรูจักความทุกข หรือความ
ไมทุกข อยางถูกตอง จึงดิ้นรนเทาไร ๆ ก็ไมเคยประสบความหยุด หรือความพน
ทุกขสักที เลยพาเอาความดิ้นรนนั้นแหละ เปนเพื่อนเขาโลงไปดวย. นี้เรียกวา
เพราะไมรูวาชีวิตเพื่ออะไร.
ปญ หาขอตอไปวา จะโดยวิธีใด คือวา จะหยุด ไดโดยวิธีใด นี่มัน
ก็ตองหาความรูเขามา ; เพราะวามันวิ่ง ก็เพราะความไมรู; หยุดไดโดยวิธีใด
ก็ตองสิ่งตรงกันขาม คือความรู ; เพราะฉะนั้น เราจะตองมีความรูชนิดที่จําเปน
แกชีวิต มันจึงจะเปนชีวิตที่หยุดได.
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นี่คือหัวขอแรกที่วา ชีวิตคืออะไร สวนขอที่วา เราจะใชธรรมะใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรนั้นเราจะตองแยกชีวิตออกเปนสองรูปสองแบบเสียกอน
คือ วา ชีวิต โดยพื้น ฐาน นี้อ ยา งหนึ่ง ชีวิต เฉพาะเหตุก ารณ นี้อ ยา งหนึ่ง
ซึ่ ง เป น ชี วิ ต ประจํา วั น เฉพาะเหตุ ก ารณ เฉพาะเรื่ อ ง เฉพาะคน.

ชีวิตพื้นฐาน หมายถึงความที่เราจะตองมีพื้นฐานแหงความมีชีวิตหรือ
ความเปนมนุษยของเรานี้อยางถูกตอง ตลอดสายหรือตลอดกาล ตลอดทุกเวลา
เปนพื้นฐาน. ถาทานจะถามวาธรรมะสําหรับชีวิตพื้นฐานตลอดเวลานี้คืออะไร ?
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มันก็ไมพนที่จะระบุไปยัง ความรูจักควบคุมจิตใจ ไมใหเกิดความรูสึกวาตัวกู ของกู
ใหวางจากความรูสึกวา ตัวกู ของกู ไมใหมีความเห็นแกตัวเกิดขึ้นมา แตอยางใด
อยา งหนึ่ง นั ้น เอง. นั ่น แหละคือ พื ้น ฐานทั ่ว ไปของธรรมะที ่จ ะใชก ับ ชีวิต ที ่เปน
พื้น ฐานประจํา วัน และตลอดเวลา; ฉะนั้น ถา จัด การเรื่อ งพื้น ฐานไมได ขอ ปลีก
ยอยเฉพาะเรื่อ งก็ทําไมได เพราะสิ่งตาง ๆ มันจะตอ งตัง้ อยูบนพื้นฐาน แปลวา
เราจะตอ งมีจิต ใจดี มีพื้น ฐานของจิต ใจดี มีห ลัก เกณฑข องความคิด , ความ
เขา ใจ ความเชื่อ อะไรดีเ ปน พื ้น ฐานเสีย กอ น; ซึ่ง ทั ้ง หมดนั ้น จะไปรวมอยู ที่
ไมยึด มั่น ถือ มั่น สิ่ง ใดไว ดว ยความเปน ตัว ตน ของตน; เพราะวา ความรูส ึก
ยึด มั่น ถือ มั่น นี้เกิด ขึ้น แลว ก็ปด บัง ปญ ญาเสีย หมดสิ้น ฉะนั้น ตอ งขจัด ออกไป
ใหปญญาอยูแทน เพื่อรูวาอะไรเปนอะไร ซึ่งสรุปความแลวก็คือวาทุกสิ่งนั้นไมควร
ยึด มั่น วา เปน ตัว เราหรือ ของเรา ดัง กลา วแลว นั้น เอง ฉะนั้น ถา เรามีพื้น ฐาน
ของชีวิตถูกตองโดยอาศัยธรรมะพื้นฐานที่สุดอยางนี้แลว ก็เรียกวาชีวิตประจําวัน
ของเราโดยพื้นฐานนั้น ดีที่สุดแลว ดังนั้น จะตองถือ วา ชีวิต พื้นฐานนี้มันจะตอ ง
เป นของประจําวันด วยเหมื อนกั น เพราะมั นตั้ งอยู เป นพื้ นฐานตลอดวันตลอดคื น
ทั้ง หลับ และทั ้ง ตื่น ทีวา ทั ้ง หลับ นี ้ห มายความวา แมต กอยูใ นความหลับ ก็ไ ม
ฝนราย อยางนี้เปนตน.
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สําหรับชี วิตเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี นั้นหมายความวา เราแต ละคน
มีห นาที่จะตองทําตาง ๆ กัน นี้ก็อ ยางหนึ่ง; แลวยังมีสิ่งตาง ๆ มากระทบทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ถาเรียกรวม ๆ กันก็เรียกอยางนี้ เปนเรื่องจาก
บุคคลนั้นบุคคลนี้ จากบุคคลภายนอก บุคคลภายใน ที่ตองประสบเปนธรรมดา,
เปนเรื่องแสวงหา เรื่องบริโภคใชสอยตาง ๆ เหลานี้ มันมีเฉพาะเรื่องและเฉพาะ
คน; นั่น ก็จ ะตอ งมีธ รรมะเฉพาะเรื่อ ง หรือ ตรงกัน กับ เรื่อ ง มาชว ยขจัด ปด เปา
เปน กรณีพ ิเ ศษออกไปจากสว นที ่เ ปน พื ้น ฐาน. ฉะนั้น ขอใหเ รารูจัก แยกชีวิต
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ออกเปน ๒ รูป ในทํานองที่ วา ชีวิตประจําวันนั้ น สวนที่เป นพื้ น ฐานทั่วไปยอ ม
เหมือ นกัน หมดทุก คน ทุก เวลา และทุก แหง นั ้น ก็แ บบหนึ ่ง รูป หนึ ่ง ; แลว
ก็ส ว นที ่เปน กรณีเฉพาะคนจริง ๆ เฉพาะเวลาจริง ๆ เฉพาะเหตุก ารณจ ริง ๆ นั ้น
ก็แ บบหนึ ่ง ; เมื ่อ เขา ใจทั ้ง ๒ แบบแลว มัน ก็งา ย ขอย้ํ า เตือ นวา แบบพื ้น ฐาน
ทั ่ว ไปนั ้น จะตอ งอาศัย หลัก ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น หรือ มีจ ิต วา งจากตัว ตนนั ่น แหละ
เป นพื้ นฐาน ที นี้ ก็ มี สติ ป ญ ญาที่ จะแก ไขป ญ หาชีวิตประจําวันเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
เวลา ดว ย สติป ญ ญาที ่เกิด มาจากความวา ง นั่น เอง แตวา มีส ติปญ ญาใหต รง
ตามเรื่อ ง ที ่วา จะตอ งใชธ รรมะขอ ไหน อยา งไร; เชน วา จะตอ งใชธ รรมะชื ่อ
หิริ โอตตัป ปะ สติ สัม ปชัญ ญะ สัน โดษ เลี้ย งงา ย หรือ อะไรทํานองนี้เปน ตน .
ขอใหเขาใจในการที่ จะวางพื้ นฐานใหดีเสียกอนเถิด แลวมันจะเหมือน
กับ ปอ มคายที่มั่น คง ที ่ย ากที ่ขาศึก คือ กิเลสนั้น จะตีแ ตก; ธรรมะพื ้น ฐานเปน สิ่ง
ที่จําเปนอยางนี้.
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เพื่อใหงายขึ้น สําหรับปญหาชีวิตประจําวันประเภทเฉพาะหนา อยาก
จะให ทุ ก คนรูจัก คิ ด ป ญ หาที่ วา เกิ ด มาทํ าไม อย างน อ ยก็ ค วรจะรําพึ งวา เกิ ด มา
ทํ า ไมหนอ? ที ่ใ ชคํ า วา “หนอ” ก็เ พราะวา ตอ งคิด นานสัก หนอ ย มัน คงไมเ ห็น
คําตอบไดทันที. เมื่อถามวา เกิดมาทําไมนี่ ยอมตอบไดตาง ๆ กันมากมายเหลือ
ที่ จะเอามาเปรียบเที ยบกั นได . ลองคิ ดคํ าตอบดู ด วยกันทุ กคนในที่ นี้ เชื่อวาคงจะ
ไปคนละทิศ คนละทาง และบางทีก็น า ขบขัน ที่ส ุด . บางคนเขา ใจผิด โดยไดฟ ง
มาผิด หรือ เขาสอนมาผิด วา เกิด มาเพื ่อ ทนทุก ข อยา งนี ้ก ็ม ี; บางคนก็ม ากไป
จนถึง กับ วา เกิด มาเพื ่อ สนุก กัน ใหญ ไมต อ งคิด ถึง อะไรหมด; อยา งวา เกิด มา
เพื่ อกิน เพื่ อดื่ม เพื่ อสนุก รื่นเริงกันเต็มที่ เพราะวาพรุงนี้ เราอาจจะตายเสียก็ได
อยางนี้ก็มี ; และบางคนก็เกิดมาเพื่อหวังจะเอาอะไรที่ยังอยูไกลนอกฟาหิมพานต
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ทีเดียว ; เขายังไมรูจัก ยังไมเขาใจ ยังมืดมัว แตก็ตั้งหนาตั้งตาที่จะเอาใหได
อยางนั้น ก็มี. นี่ ลวนแตแกวงไปสุดเหวี่ย ง คนละทิศ คนละทางตาง ๆ นานา
อยา งนี ้ม ัน จะเอามาใชก ัน ไดก ับ การที ่จ ะศึก ษาธรรมะ หรือ ใชธ รรมะใหเปน
ประโยชน ไดอยางไร. ปญหาขอนี้มันซับซอนอยูหลายชั้น ที่ถามวาเกิดมาทําไมนี้
มันเปนการถามและการตอบของคนที่ไมรูเรื่องจริง มันรูเรื่องที่ไมจริง คือกลาย
เปนมีตัวมีตนที่ไดเกิดมา จนกระทั่งไมรูวาเกิดมาทําไมในที่สุด. ถารูเรื่อ งจริง
อยางที่พระพุทธเจาทานวา ก็หมายความวา ไมไดมีตัวมีตนซึ่งเกิดมา; มีแต
ความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่เปนรูป เปนนาม เปนขันธ เปนธาตุ
เปน อายตนะ เปน ธรรมชาติอ ยา งหนี่ง ๆ เทา นั้น ; ไมไ ดมีใ ครเกิด มา ไมไ ด
มี ใ ครเป น อยู ไมไดมีใครตายไป ไมไดมีใครจะเกิดใหม ; อยางนี้เปนตน.
แตทีนี้เราจะพูดกันอยางที่เรียกวาโดยโวหารสมมุติ คือมีคนสนใจเรื่อง
ธรรมะ กระทั่งสนใจวาเกิดมาทําไม. นี้ถาจะใหเขารูปกันกับธรรมะ มันจะตอง
ตอบวา เกิด มาเพื่อ รูธ รรมะ มากกวา อยา งอื่น ; เพราะวา ที่จ ริง นั้น มัน ไมไ ด
เกิดมาเพื่อ อะไร ไมไดมีอะไรเกิด มา; แตค วามหลงผิด มัน หลงไปวา มีอ ะไร
เกิด มา มีตัวเราเกิดมา. เมื่อความจริงมันไมมีอะไรเกิดมา มันก็ไมตองมีวัตถุ
ประสงคมุงหมายอะไรก็ได. แตถาสมมุติวาความรูสึกอยางนี้ เปนความรูสึกของ
ปุถุชนสามัญวาเกิดมาแลว ทีนี้ก็ถามขึ้นวา เกิดมาเพื่ออะไรกัน. มาเพื่อหาเงิน
จนตายไมรูจักหยุดจักหยอน, มาเหน็ดเหนื่อยจนตายไมรูจักหยุดจักหยอน, หรือ
วามาเพลิดเพลินสนุกสนานไมรูจักหยุดจักหยอน, เกิดมาเพื่อตองบริหารรางกาย
ใหปรกติสุขอยูเสมอไมรูจักหยุดจักหยอน. เกิดมาเปนทาสของรางกาย อยางนี้
นา สนุก ไหม มัน ลว นแตจ ะตอ งคิด ดูทั้ง นั้น . ถา สมมุติวา เราเกิด มา มีภ าระ
หนาที่ผูกพันทุกอยางทุกประการ ทั้งขางนอกและขางใน ทั้งสวนสังคมและสวน
ตัวเราลวน ๆ ทั้งสวนรางกาย ทั้งสวนจิตใจ อยางนี้แลว เราจะเห็นไดทันทีวา
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การเกิดมานั้น มันเปนความทนทรมาน; ฉะนั้น ความมุงหมายของการเกิดมา
ก็เพื่อ จะศึกษาใหเอาชนะความทนทรมาน หรือความทุกขใหได. ถาคิดอยางนี้
คอยงายหนอยวา เราเกิดมาเพื่อเอาชนะความทุกข จะจริงหรือไมจริงนั้น จะตอง
คิดดูดวยตนเองทุก ๆ ทาน อยาไปเชื่อดายตามคําที่มีเขียนไวอยางนั้นอยางนี้
กลาวไวอยางนั้นอยางนี้. เราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน และที่มันมีอยูเอง เปนอยู
เอง เปน ไปเอง โดยใครบัง คับ มัน ไมไ ดนั้น คือ อะไรกัน แน คือ การที่ตอ งรับ
ภาระบริหารรางกาย จิตใจ ชีวิตการงาน เรื่อยไป อยางนี้ใชหรือไม แลวมัน
เปน สุข หรือ เปน ทุก ข ถามัน เปน สุขก็ดีไป เพราะเมื่อ เปน สุข อยูในตัวเองแลว
ก็ไมตองทําอะไรก็ได; แตถาวาเกิดมาเพื่อทุกข มันก็มีปญหาที่จะเอาชนะความ
ทุกขนั้นใหได.
โปรดอยาใชคําวาหนีทุกข ! เพราะคําวาหนีทุกขนั้น ไมใชคําเดียว
กับคําวา เอาชนะความทุกข. แมแตคําวาดับทุกข ก็ไมนาจะใช ถาจะใชคําวา
ดับ ทุก ข ตอ งอธิบ ายใหถูก ; สว นเรื่อ งหนีทุก ขนั้น เปน อัน วา ไมตอ งพูด ถึง
มั น ผิ ด ด ว ยประการทั้งปวง; จะมีศาสนาไวเพื่อใหหนีทุกขนั้น เปนเรื่องงมงาย
โงเขลาอยางยิ่ง. หรือแมที่สุดแตวาบวช ออกจากบานเรือนไปบวช นี้ก็ไมใช
เพื ่อ จะหนีท ุก ข ; นั ้น เปน คํา พูด ที ่วา เอาเอง มัน ผิด อยา งยิ่ง ; ที ่ถ ูก มัน ตอ งเพื ่อ
เอาชนะความทุก ข. แมที่พูด วา เพื่อ ดับ ทุก ขนั้น ก็ไมคอ ยถูก หรือ ถูก ครึ่ง เดีย ว
ผิดครึ่งถูกครึ่ง ; คือ วา เราไมตองไปเหน็ดเหนื่อ ย มัวไปดับ ทุก ขมัน อยู. มัว
ไปดับมันทําไม เรามีวิธีใดวิธีหนึ่ง ที่ไมใหมันมาทําอะไรเราไดก็แลวกัน นั่นแหละ
เรียกวาเอาชนะความทุกข; เราทําใหความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย
ความอะไรทุก ๆ อยางนั้น ไมมีความหมายไปเลย; มันเปนตัวมันเองไปตามเรื่อง
ตามราวของมันเถิด มันไมมาทําอะไรเราไดก็แลวกัน. นี่ ถาเขาใจอยางนี้แลว
จะต อ งเรี ย กว า เราเกิ ด มานี้ เพื่ อ เอาชนะความทุ ก ข ไม แ พ แ ก ค วามทุ ก ข
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ไม ต  อ งหนี ท ุ ก ข และไม ต  อ งเหน็ ด เหนื ่ อ ยไปดั บ ทุ ก ข ; เหมื อ นกั บ พู ด ว า
“เอาไม สั้ น ไปรัน อุจ จาระ” แสดงวามัน ยุง เปลา ๆ มัน เลอะเทอะเปลา ๆ มัน
สกปรกเปลา ๆ . ความทุก ขนี ้ก ็เ หมือ นกัน เราไมไ ปแตะตอ งกับ มัน โดยที่
เรามี วิ ธี ที่ ฉลาด ที่จะอยูเหนือ ที่จะเอาชนะมันได ก็พอแลว.
เราก็มีปญ หาตอไปวา มี ความทุ กข ชนิ ดไหนบ าง ที่ ทางวัตถุนี้ เอาชนะ
ไมไ ด. คํ า วา “ทางวัต ถุ” นั ้น อาตมาหมายถึง มีเงิน มีท อง มีอํ า นาจวาสนา
และมีวัตถุ มีความเจริญ กาวหนาทางวัตถุ มีความรูท างวัตถุนี้ กระทั่งมี เงินมาก
มีท รัพ ยส มบัต ิม าก มีอํ า นาจวาสนามาก มีเครื่อ งมือ สารพัด อยา งนี ้แ ลว ยัง มี
ความทุก ขช นิด ไหนอยูอีก ที ่อํา นาจทางวัต ถุเชน นี ้ เอาชนะมัน ไมได ลองคิด ดู
ตอไป.
ในที ่ส ุด เราก็จ ะยอ นมาพบวา ความทุก ขที ่เกิด มาจากความเห็น แก
ตัว ตน คือ ตัว กู ของกู ที ่ป รุง แตง ขึ ้น มานี ้แ หละ เปน สิ ่ง ที ่ว ัต ถุแ กไ มไ ด ชนะ
ไมไ ด เพราะวา สิ ่ง นั ้น แหละ มัน ปรุง วัต ถุขึ ้น มา หรือ วัต ถุไ ปตกอยู ใ ตอํ า นาจของ
สิ่งนั้น ถูก สรางขึ้น มาโดยสิ่งนั้น ; ฉะนั้น วัต ถุแ มจ ะมีม าก มีอิท ธิพ ลสูง อยางไร
ก็จะแกความทุกขชนิดนี้ไมได จึงตองอาศัยสิ่งอื่นที่ดีกวา ที่ประเสริฐกวา มากมาย
ทีเ ดีย ว. นั ่น แหละ คือ ธรรมะ ! ธรรมะจะเขา มาที ่ต รงนี ้ มีช อ งทางที ่ธ รรมะ
จะตอ งเขา มาตรงนี ้ เพื ่อ เปน ประโยชนแ กเ รา; เราจึง รับ เอาธรรมะเขา มาใน
ฐานะเปน เครื่อ งมือ สํ า หรับ เอาชนะความทุก ขป ระเภทที ่วัต ถุชว ยแกใ หไ มไ ด
นั่นเอง.
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มีเครื่อ งมือ อัน นี ้แ ลว หรือ ยัง ; หรือ วา สิ ่ง ที ่เรากํ า ลัง เรีย น กํ า ลัง ทํ า กํ า ลัง ศึก ษา
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กํา ลัง มุง มาดปรารถนานั ้น มัน ออกไปจากขอบวงของวัต ถุแ ลว หรือ ยัง ; หรือ วา
ยัง ตกอยู ใ นวงของวัต ถุ ยัง เปน เรื่อ งมัว เมาทางวัต ถุ; ถา อยา งนั ้น มัน ก็ย ัง ไมใ ช
ธรรมะ เราจะตอ งอยู เ หนือ นั ้น ไปอีก จะตอ งมีจิต ใจ มีค วามรูส ึก ที ่อ ยู เ หนือ
วัตถุ จึงจะเปนธรรมะ จึงจะมาควบคุมวัตถุ ที่เปนปญหายุงยากในชีวิตประจําวัน
ได. ปญ หายุ ง ยากในชีวิต ประจํา วัน หรือ ชีวิต ประจํา วัน ที ่เปน ปญ หายุง ยากนั ้น
ไม มี อะไรเลย ล วนแต เนื่ องมาจากวัตถุ ทั้ งนั้ น. ความยุ งยากเหล านี้ ไม อาจจะเกิ ด
มาจากธรรมะ หรือ จากเรื่อ งทางฝา ยธรรมะ ซึ่ง เปน เรื่อ งทางจิต ใจไดเลย. แต
เมื่อจิตใจตกมาเปนบาวของวัตถุ เปนทาสของวัตถุ หมดอิสรภาพแลว วัตถุก็สราง
ป ญ หาขึ้ น แก จิ ต ใจในชี วิ ต ประจํ า วั น . เราจะแก อ ย า งไร? เราต อ งมี สิ่ ง ที่ เหนื อ กว า
คือ ธรรมะที ่ส ามารถจะครอบงํา อํ า นาจของวัต ถุได นั่น เอง นี่แ หละเราจะพบวา
มีค วามทุ กขอยู อีกแบบหน ง ซึ่งวัตถุไม อาจจะเอาชนะได แต จะตองเอาชนะดวย
สิ่งซึ่งมีอํานาจเหนื อวัต ถุ คือ “ธรรมะ” ในฝายทางจิตใจ หรือ ทางฝายวิญ ญาณ
ที ่ห ลาย ๆ คนไมช อบใหเอย ชื่อ ถึง นั ่น เอง. เมื ่อ เปน ดัง นี ้ก็แ ปลวา ธรรมะนั ้น เปน
เรื่องจําเปนอยางยิ่งในสวนนี้ คือในชีวิตประจําวันนี้เอง.
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ป ญ หาควรจะดํ าเนิ น ต อ ไปมี ว า เมื่ อเป น ดั งนั้ นแล ว อะไรจะเป น สิ่ งที่ ดี
ที ่ส ุด ที ่ม นุษ ยเ ราควรจะได เปน ประจํ า วัน ? คือ ไดแ กเ รื ่อ งทางวัต ถุ หรือ เรื่อ ง
ทางจิ ตใจกั นแน ที่ เราควรจะได ในฐานะเป นสิ่ งที่ ดี ที่ สุ ดเป นประจํ าวัน หรือตลอด
ชี วิ ต ? ข อ นี้ พุ ท ธศาสนาไม ได เป น เอามาก ๆ จนถึ งกั บ รั งเกี ย จฝ า ยโน น รั ก ฝ ายนี้
โดยสวนเดียว; เพราะวาถาทําดังนั้นก็ไมเปนสายกลาง ไมใชเปนมัชฒิ มาปฏิปทา.
เราไมร ัง เกีย จอะไรหมด แตแ ลว เราก็ไ มห ลงรัก อะไรหมด; แตว า เรายัง มีส ติ
ปญญาที่จะควบคุมมันทุกอยางทีเดียว. สําหรับวัตถุนั้น เราตองใช เราตองเขาไป
เกี ่ย วขอ งเสมอ แตเ ราทํ า ไปดว ยสติป ญ ญา หรือ ดว ยธรรมะที ่ค วบคุม มัน ได;
เพราะฉะนั้นมันจึงเปนวัตถุหนาใหมเขามา คือเปนวัตถุที่ถูกควบคุมแลว ที่ควบคุม
ไดเปนอยางดีแลว และ อยูในอํานาจของเรา.
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เรื่ อ งทางฝ า ยนามธรรมหรื อ ทางฝ า ยจิ ต ใจ เราก็ ระบุ เอาเฉพาะตรงที่
เปน ความรูอ ยา งถูก ตอ ง อยา งพอเพีย ง อยู ใ นระดับ กลาง ๆ ไมต อ งเปน เอา
มาก ๆ เหนื อ นกั บ คนบางพวกที่ คิ ดว า จะทํ าลายรางกายนี้ เสี ย ให เหลื อ แต จิ ตใจ
ลวน ๆ ซึ่งเป น มิ จฉาทิฏ ฐิพ วกหนึ่ ง ซึ่งบํ าเพ็ ญ อัต ตกิล มถานุโยค ทําลายรางกาย
หรือ อะไรยิ ่ง ไปกวา นั ้น . หรือ อีก อยา งหนึ ่ง ที ่ม ีก ลา วถึง พวกพรหมชนิด หนึ ่ง
ที่ ไม มี ใจมี แต รางกาย เพราะความคิ ดของเขารุนแรงมากถึ งกั บเกลี ยดใจ ไปโทษ
ใจวา เพราะมีใ จนี ่แ หละ จึง เกิด ความทุก ขขึ ้น อยา งนี ้ก ็ม ี เรื่อ งจริง ๆ จะมีไ ด
อยา งไรนั ้น ไมแ น แตค วามคิด อยา งอุต ริวิต ถารเชน นี ้นั ้น มีไ ดแ น มีไ ดแ กค นที่
ชอบคิด หรือตั้งใจคิด และคิดรุนแรงตะพึดตะพือไป.
พระพุ ทธศาสนาเราจะถื อหลั กไปในทางที่ วา จะมี จิ ตใจที่ ควบคุ มแล ว
จะมีวัตถุที่ ควบคุมแลว จัดแจงปรับปรุงสรางสรรค ใหสัมพั นธกันเป นอยางดีแลว คื อ
ในสภาพที่เหมาะสมแกการที่จะไมเปนทุกขนั่นเอง.
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ปญหาที่วา อะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยเราควรจะไดนี้ ขอใหจําเอา
ไปดวย; ถาคิดปญหาขอนี้ถูกแลว การใชธรรมะในชีวิตประจําวันจะงายดายที่สุด.
แตถึงอยางไรก็ดี เราก็ยังจําเปนที่จะตองแยกเรื่องวัตถุกับเรื่องทางวิญ ญาณ หรือ
จิต ใจนี้ ออกเปน ๒ เรื่องไดเสมอไป เพื่อ เห็น ความแตกตาง แลวควบคุม ใหได
นั ่น เอง คือ เราจะตอ งมองใหเห็น วา พวกที ่ห ลงไปทางวัต ถุน ิย มนี ้ เขาแสวงหา
ความสุข จากวัต ถุ และดา ยการตามใจกิเลส. นี ่ ขอใหจํ า ประโยคนี ้ใ หด ี ๆ วา
พวกที ่ต กไปฝา ยวัต ถุนั ้น จะแสวงหาความสุข จากวัต ถุ ดว ยการตามใจกิเลส.
นี่แหละเราทุกคนกําลังหวังที่จะแสวงหาความสุขจากอะไรกันแน; จากวัตถุตาง ๆ
ที่เรามุงหมายจะสรางสม สะสมขึ้นขางหนาใหมากมายใชหรือไม หรือมุงหมายจะ
แสวงหาความสุขจากการกระทําตอจิตใจใหถูกตอง และใหเกิดความสงบสุขอยาง
ประเสริฐขึ้นมาโดยไมตองเกี่ยวกับวัตถุเลย ?
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ถาเรามุงหมายทางวัตถุตะพึดตะพือไป โดยถือหลักวา เมื่อวัตถุสมบูรณ
แลว จิตใจก็สมบูรณเอง เมื่อวัตถุถึงที่สุดแลว จิตใจก็มีความสุขถึงที่สุด; ก็ขอ
ใหทราบวา นี่แหละคือ dialectic materialism ซึ่งเปนตนกําเนิดและหัวใจของ
คอมมูนิสต ; จะเอาหรือไมเอา ก็ลองคิดดูเอง !
ถาหากวา แสวงหาความสุขทางฝายนามธรรม ซึ่งอยากจะเรียก หรือ
ขอเรีย กไปทีวา มโนนิย ม; เพราะไมท ราบวา จะเรีย กวา อะไร มัน เปน การ
บัญญัติคําที่กาวหนาเร็วเกินไปก็ได ขอเรียกไปทีกอน เพื่อพอพูดกันไดเทานั้นเอง ;
คือถาเราไมเปนวัตถุนิยม แต เปนมโนนิยม แลว ก็แสวงหาสุขจากความเปนอิสระ
เหนือวัตถุ ดวยการแผดเผากิเลสนั้นเสีย; มันตรงกันขามอยางนี้.
ถาเปนวัตถุนิยม ก็ตองแสวงหาความสุขจากวัตถุ ดวยการตามใจกิเลส
ปรน ปรือ กิเลส; แตการแสวงหาความสุข ทางวิญ ญาณนี้ เปน มโนนิย ม และ
แสวงหาความสุข จากความเปน อิส ระอยูเ หนือ วัต ถุ ไมต กเปน ทาสของวัต ถุ
และก็ดวยการเลนงานกิเลส แผดเผากิเลส ทําลายกิเลส ไมตามใจกิเลส; มันตรง
กัน ขา มอยา งนี้. แตบ างคนไมก ลา . การที่ไ มก ลา นี้มีไ ดห ลายอยา ง เพราะ
ออนแอ กลัวจะไมไดสนุกสนานตามความฝนที่ฝนไวนามมาแลว และที่ฝนมากมาย
ทั้งยังฝนตอไปอีกขางหนา โดยไมสิ้นสุด.
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ถามี คนกล า กล านึ ก กล าคิ ด กลาตั ดสิ นใจกั นใหม นี่ แหละจะคอยเป น
ไปได คือมีชองทางที่เราจะเอาชนะวัตถุได. ถาเดินมารูปนี้แลว ปญ หาในชีวิต
ประจําวันแทบจะไมมีอะไรเหลือ คือจะไมมีปญ หาอะไรเหลือ แตมันจะราบรื่น
ไปหมด; จะไมมีปญหาชีวิตประจําวันเกิดขึ้นมาก จนยื่นคําถามขอนี้มาก เพราะ
คงจะลวนแตประสบปญหาทางวัตถุทั้งนั้น ซึ่งจะประมาลไดวา เพราะสิ่งตาง ๆ
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ทางวัต ถุนี้ หรือ ที่เกี่ย วกับ บุค คลภายนอกนี้ ลว นแตเปน ไปตามที่กิเลสตอ งการ;
ไมใชที่สติปญญาตองการ. คือมีกิเลสออกมาแสดงบทบาทเปนใหญ เปนประธาน
เสียเรื่อย ฉะนั้นจึงมีความประสงคมุงหมาย คือมี aim หรือมี goal อยูตรงที่จะได
วัต ถุเต็ม ตามความตอ งการของกิเลส. เมื ่อ เปน อยา งนี ้ มัน ก็เปน ไปไมไ ด ที ่จ ะ
ไมใหปญหาประจําวันเกิดขึ้นมากมายจนสางไมไหว อาตมาใชคําวา จนสางไมไหว
มันจะเกิดขึ้นมามากมายจนสางไมไหว คือปญหาประจําวันทีมีอยูทุกวัน ๆ จะเกิดเสีย
จนสางไมไ หว. แตถ า กลับ ตรงกัน ขา มเสีย แลว ปญ หาชีว ิต ประจํ า วัน มัน จะ
สลายตัว ไปเองทัน ที ่ อยา งนี ้เปน ตน . เพราะฉะนั ้น สิ ่ง ที ่พ วกเราทุก คนกํ า ลัง
ขาดอยูอยางยิ่ง ก็คือ ความมีนิพพานเปนอารมณอยูตลอดเวลา นั่นเอง.
ความมี นิ พพานเป น goal เป น object เป นวัตถุที่ ประสงค มุ งหมายอยู
ตลอดเวลานั้น เปน สิ่งที่เราทุก คนกําลังขาดกัน อยู และทําใหปญ หาประจําวัน มี
มากขึ้น ในการปฏิ บัติหนาที่การงานของตน. คงจะมี คนบางคนตะโกนอยูในใจวา
“มันจะทําไดอยางไรกันโวย ! ” ที่อาตมาตองใชคําหยาบคายวา “โวย” นี้เพราะมัน
เปน ความรูส ึก อยู ใ นใจของทา นอยา งนั ้น จริง ๆ ก็ไ ด. เพราะเหตุเ ปน สิ ่ง ที ่ม อง
ไมเ ห็น ไดท ัน ที และลว นแตม ืด มนอยู ไ กลสุด เอื ้อ มไปเสีย ทั ้ง นั้น ; คงจะตอ ง
ตะโกนวา โวย แน; “มัน จะทํ า ไดอ ยา งไรกัน โวย ”; การที ่จ ะนิพ พานเปน อารมณ
อยูไดตลอดเวลานั้น จะทําไดอยางไร?
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ที่ ว า ยั งขาดอยู ทุ ก คน นี้ ก็ อธิ บายอยู ในตั วแล วว า ทุ กคนมุ งหมายวั ต ถุ
มุง หมายความสุข ทางวัต ถุ หรือ ความสุข ทางเนื ้อ ทางหนัง ; ไมไดมุง หมายที่จ ะ
ใหวา งจากความรบกวนเหลา นี ้ ไมไดมุ ง หมายที่จ ะใหวา งจากตัว กู ของกู ตอ ง
การจะมีต ัว กู ของกู ออกรับ วัต ถุ เปน เจา ของวัต ถุ บริโภคใชส อยขา วของวัต ถุ
เพลิด เพลิน มัว เมาอยู ด ว ยวัต ถุ; อยา งนี ้เ รีย กวา มีวัต ถุเ ปน อารมณ ไมใ ชมี
นิพพานเปนอารมณ.
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ถ า มี นิ พ พานเป น อารมณ ก็ คื อ มี ค วามว า ง ความสะอาด สว า ง สงบ
แหง จิต เปน อารมณ; ไมม ีอ ะไรรบกวน มุ ง มั ่น จะไดสิ ่ง นั ้น อยู เปน ประจํ า นี ่เรีย ก
วา นิพ พานเปน อารมณที ่มุ ง หมายอยู ต ลอดเวลา. ถา ถามวา “จะทํ า อยา งไรกัน
โวย ” ละก็ ตอ งดูใ หท ีต รงที ่ว า ชีว ิต นี ้ม ัน มีส ภาพอยา งไร เพราะเหตุไ ร ดัง ที่
กล าวมาแล วข างต น นั่ น เอง ไม มี อ ะไรมากไปกว านั้ น ; จนกระทั่ งเห็ น ชั ด ประจั ก ษ
ดว ยตนเองนั ่น แหละ วา เพราะมัน มีว ัต ถุเ ปน อารมณนั ่น แหละ มัน จึง ยุ ง ยาก
ไป ห ม ด ทั ้ ง ส ว น บุ ค ค ล ส ว น สั ง ค ม ห รื อ ส ว น โล ก ทั ่ ว โล ก ห รื อ ทุ ก ๆ โล ก
ถ า ห าก จ ะ มี . นี ่แ หละคือ โลกที ่ม ีว ัต ถุเ ปน อารมณ ! คอมมูน ิส ตก ็ม ีว ัต ถุเ ปน
อารมณ ! ประชาธิปไตยก็มีวัตถุเปนอารมณ ! รายไหนก็ลวนแตมีวัตถุเปนอารมณ !
ไมเ คยมีใ ครนิพ พานเปน อารมณ ; ปญ หาตา ง ๆ เกิด ขึ ้น ทั ่ว ไปหมด กระทั ่ง
ป ญ หาจริยธรรม ป ญ หาจริยศึ กษา ป ญ หาศี ลธรรมเสื่ อม ป ญ หาที่ สิ่งเหลานี้ เสื่อม
มันมี มู ลมาจากความมี วัตถุเป นอารมณ ในโลกนี้ บรรยากาศกลุมไปด วย ความมี
วัต ถุเปน อารมณ ในแบบอยา งตา ง ๆ กัน ; แลว ก็ไ ดร บกัน เปน วิก ฤตกาลถาวร
ไมเ คยประสบสัน ติภ าพ. แตถ า ทุก คน เห็น โทษแหง ความยึด มั ่น ถือ มั ่น เทา นั ้น
จิต จะนอ มไปเองเพื ่อ นิพ พาน. คํ า อยา งนี ้พ ระพุท ธเจา ตรัส ไมใ ชอ าตมาวา ;
เปนพระพุทธภาษิตที่มีอยูในหลักบาลีชัด ๆ .
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ถามองเห็ นโทษของความยึดมั่ นถือมั่ นในวัตถุเท านั้ น จิตจะนอมไปเอง
เพื่ อ นิพ พาน และนั่นแหละคือมี นิพพานเป นอารมณ ; ฉะนั้นถาอยากจะมีนิพ พาน
เป น อารมณ ก็ งา ยนิ ด เดี ย ว คื อ พยายามดู ให เห็ น โทษอั น รายกาจ ที่ ค รอบคลุ ม
พวกเราทั้ งโดยสวนรวมและโดยสวนตัวอยูนี้ วา เพราะมั นมีมูลเหตุ มาจากความเห็ น
แกตัวเปนอารมณ มีความตกอยูในอํานาจของวัตถุเปนอารมณ นั่นเอง.

เพื่ อ แก ป ญ หาเหล านี้ ค ราวเดี ยวกั น เราก็ อ ย าบู ช าวั ต ถุ เป น สรณะ แต
บู ช าธรรม ซึ ่ ง ไม ใ ช ว ั ต ถุ ซึ ่ ง เป น เครื ่ อ งป ราบ วั ต ถุ นี ้ เป น สรณ ะ ; มี ธ รรม
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เปน เครื่อ งรางคุ ม ครองไมใ หว ัต ถุม าแผว พานเรา. เลยเกิด มีร ะเบีย บ ประพฤติ
ปฏิบ ัต ิช นิด ที ่เ รีย กวา ธรรม นี ้ขึ ้น หรือ จะเรีย กวา จริย ธรรม ก็ไ ด. อาตมา
กล ายืนยันวา คํ าวา “จริยธรรม” คํ าเดี ยว ก็ ใชได ตลอดตั้ งแต ต นจนปลาย ใช ได
ตลอดจนกระทั ่ง ถึง นิพ พานไดเหมือ นกัน , ใชไ ดตั ้ง แตเรื่อ งโลก ๆ จนกระทั ่ง ถึง
นิพพานทีเดียว.
จร แปลวา ประพฤติ, อิย แปลวา ควร, จริย ธรรม แปลวา
ธรรมที ่ค วรประพฤติ, ทุก แบบที ่ค วรประพฤติ เราก็เรีย กวา จริย ธรรม. เกี ่ย วกับ
เรื ่อ งนี ้ พระพุท ธเจา ทา นไดท รงวางหลัก ไวม ากมาย เชน มรรคมีอ งค ๘
หรื อ ย อ ลงเหลืออยูแตไตรสิกขา เปนตน.
มันจะเปนการงายมาก ถาเราจะพิจารณาดูท่ีไตรสิกขา คือศีล สมาธิ
ปญ ญา ที ่เ ราคุ น หูก ัน มากที ่ส ุด วา ไตรสิก ขานี ้จ ะเขา มาในชีว ิต ประจํ า วัน
ของเราไดอ ยา งไร. ถา เราใชห ลัก ที ่เ รีย กวา ไตรสิก ขา คือ ศีล สมาธิ ปญ ญา
ในชี วิ ตประจํ าวั นแล ว ป ญ หาเรื่อ งนี้ จะเบาบางลงไปอย างมากมายที เดี ยว อย าง
เห็นไดชัด.
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คํ า วา “ศีล ๆ ” นั ้น ทา นอยา มุ ง มั ่น อะไรมากมายไปนัก จะตอ ง
นั ่ง ทอ งนั ่ง จด กี ่อ งคอ ยา งนั ้น กี ่อ งคอ ยา งนี ้ ใหม ัน มากมายไปนัก นั ่น มัน เปน
เรื่อ งทีห ลัง ซึ่ง ทํา ใหมัน ยุง ยากขึ้น เปน กลิ ้ง ครกขึ้น ภูเขา. คํา วา “ศีล ” ควรจะมี
ความหมายแตเพียงวา มีความประพฤติดีแลว แลวก็ใชไดแกทุกศาสนา ทุกชาติ
ทุกภาษา ทุกระบบของวัฒ นธรรมในโลกนี้. มีความประพฤติดีแลวนี้เรียกวา ศีล
มีความประพฤติดีแลว ก็คือวา ไมกระทบกระทั่งตัวเองและผูอื่นใหเดือดรอน โดย
ทางการกระทําภายนอก คือดวยกาย ดวยวาจา เรียกวาศีล. เมื่อเราไดความหมาย
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อยางนี้แลว คําวาศีลก็จะสากล จนถึงกับใชไดระหวางชาติ ระหวางโลกทีเดียว
ใชไดตลอดโลก ทั่วโลก.
คํา วา “สมาธิ” นั้น ควรมีบ ทนิย ามแตเพีย งวา สามารถบัง คับ ใจ
ของตนเองไดต ามตอ งการ. ขอใหทา นทั้ง หลายสนใจคํา นิย ามอยา งนี้ไ ว เพื ่อ
เขาใจธรรมะถูก ตรง และเพียงพอ ในการที่จะนําไปใชแกชีวิตประจําวันอยาง
เพีย งพอดว ยเหมือ นกัน . คํา วา “สมาธิ” นั้น ไปอา นหนัง สือ เรื่อ งสมาธิดูเถิด
อา นตั้งเดือ นก็ยังไมจ บ แลว ก็ไมรูวา อะไรในที่สุด . แตใ จความที่ถูก ที่ต รงนั้น
ก็คือ สามารถบังคับใจของตนเองไดตามตองการ ในการที่เราจะใชมันใหทําอะไรบาง.
เดี๋ยวนี้เราไมสามารถจะมีจิตใจที่เราจะใชไดตามที่เราตองการ มันเปนอยางนั้น
มันเปนอยางนี้เสียเรื่อย. เพราะฉะนั้น สําหรับคําวาสมาธินั้น ตองมีความหมาย
ของคําวา “กัมมนีโย” ควรแกการงาน ดังที่กลาวแลวแตวันกอนนั้นเปนหลัก.
คนเราทุกคนในโลกนี้ ไมาสามารถบังคับใจของตนเองไดตามที่ตองการ;
หมายถึงในทางฝายดี ฝายที่ใครในความดี; แตถึงแมในฝายที่จ ะทําชั่วก็เถอะ
ไมใชมันจะทําไดอยางใจเสมอไป. ใจมันเปนอยางนี้เอง เพราะฉะนั้นเราจึงตองมี
ระเบียบการปฏิบัติสักระบอบหนึ่งที่สามารถบังคับใจไดตามตองการ. จะฝกโดย
วิธีใ ดก็ไ ด; ถา เราควบคุม ใจเราอยูใ นอํา นาจ และใชมัน ไดต ามตอ งการแลว
เรียกวาสมาธิทั้งนั้น. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา สมาธิ จึงควรเปนของสากลอยางยิ่ง
ถึง ที่สุด อีก อยา งเดีย วกัน ; คือ ใชกับ คนชาติไ หน ภาษาไหน ศาสนาไหน
วั ฒ นธรรมระบอบไหนก็ได ไมมีผิดเลย ; ใชไดทั้งนั้น.
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คําวา “ปญญา” คําวาปญญานี้ จะตองนิยามความหมายของมันวา
เขา ใจทุก สิ ่ง ทุก อยา งถูก ตอ ง. ทุก สิ ่ง ในที ่นี ้ เราเอาแต สิ ่ง ที ่เ ขา มาเกี่ย วขอ ง;
เพราะวา ถา สิ่ง ที่ไ มเ ขา มาเกี่ย วขอ ง มัน ก็ไ มมีปญ หา ; ไมตอ งนึก ถึง ก็ไ ด แต
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ทุก สิ ่ง ที ่เขา มาเกี ่ย วขอ งกับ เรานี ้ เราตอ งเขา ใจมัน อยา งถูก ตอ ง นี ่แ หละคือ ตัว
ป ญ ญ าในพุ ท ธศาสนา ที ่ ทํ า ให บ รรลุ ม รรคผลนิ พ พาน ; ไม ม ี อ ะไรมาก
กว า นี้ เ ลย.
ฉะนั้นขอใหทานสนใจกับทุกสิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับชีวิตนี้ อยางถูกตอง
ก็แลวกัน ทานจะแกปญ หาชีวิตประจําวันไดถึงที่สุด. เดี๋ยวนี้เราไมรูแมแตวา รูป
เสี ยง กลิ่ น รส สั ม ผั ส เหล านี้ คื ออะไรกั น แน เป น อย างไรกั น แน มี อะไร เพื่ ออะไร
โดยอะไร จากอะไร เราไมรูทั ้ง นั ้น . แตว า ไมใ ชจ ะไมรูเสีย เลย หากแตส ว นที่
รูนั ้น รูผ ิด ทั ้ง นั ้น รูไ มถ ูก เลย จึง มีค า เทา กับ วา ไมรู ; เพราะฉะนั ้น จึง รวบรัด
พูดเสียวา ไมรู.
ถาเราสามารถรูจักสิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับเรา ทั้งฝายวัตถุและทั้งฝาย
จิตใจ คือรูทั้งวัตถุที่เขามาเกี่ยวของกับเรา และรูถึงความรูสึกคิดนึกเกี่ยวกับวัตถุ
นั้ น ๆ ที่ เกิด ขึ้น เป น ประจําวัน แก ใจเรา; ทั้ ง ๒ อย างนี้ เรารูจัก มั น อย างถู ก ต องวา
คือ อะไร จากอะไร เพื ่อ อะไร โดยอะไร แลว ก็เรีย กวา เรามีป ญ ญาถึง ที ่ส ุด .
เพราะฉะนั้ น เรื่อ งจึ งเป น อย างเดี ย วกั น อี ก ที่ วา สิ่งที่ เรียกวา ป ญ ญา นี้ จะเป น
ของสากลใชไดทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ในวัฒ นธรรมทุ กระบบ จนกระทั่ ง
ทุกโลก ถาหากวาจะมีหลายโลก.
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สรุปแลวทานก็จะเห็นไดวา ศีล สมาธิ ปญญานี้เป นของสากลอยางยิ่ง
ไมมีอะไรควรจะเปนของสากลไปกวานี้แลว. พระพุ ทธเจาเปนผูที่รูจริง รูอ ยางยิ่ง
จริงหรือ ไม ขอใหล องคํ า นวณดู. หรือ วาพระพุท ธศาสนา จะเปน ศาสนาสากล
ไดห รือ ไม; ชว ยตัด สิน กัน อยา งยุต ิธ รรม อยา ลํ า เอีย งเลย วา พุท ธศาสนาจะ
เปนศาสนาสากลไดหรือไม ในเมื่อไดวางระบบของ ศีล สมาธิ ปญ ญา ที่เปนตัว
พุ ท ธศาสนาไว อ ย า งนี ้ . เราเอาเพี ย งสาม ศี ล สมาธิ ป ญ ญ า, ไม ต  อ ง
กระจายออกไปเปนมรรคมีองค ๘; เวลาจะไมพอ.
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ขอให ช ว ยไปคิ ด ดู ว า ศี ล มี ค วามประพฤติ ดี แ ล ว ; สมาธิ สามารถ
บัง คับ ใจไดต ามที ่ตอ งการ; ปญ ญา เขา ใจสิ ่ง ที ่เ กี่ย วขอ งอยา งถูก ตอ ง; นี ้ม ัน
เป นหลั กที่ ใช ได อย างสากลไหม หรือมันสากลสั กเท าไร มั นสากลทั้ งหมดใชไหม.
ดังนั้น ถาเราเอาหัวใจของพุทธศาสนาที่มีความหมายอันแจกออกไปเปน ๓ ประการ
นี้ มาใชเปนเครื่องมือไดละก็ ปญ หาทางชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันนี้จะหาย
ไปเอง. มีค วามประพฤติด ีแ ลว ; บัง คับ ใจตัว เองได; เขา ใจสิ ่ง ที ่เขา มาเกี ่ย วขอ ง
อยา งถูก ตอ ง; นี ่เ ปน หลัก สว นขอ ปลีก ยอ ยนั ้น จะหาพบไดเ อง จะหาคํ า
อธิบายไดเอง.
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ มี ห ลั ก เพี ย ง ๓ อย างเท านี้ ที่ ส ามารถใช ได ทุ ก
แขนง; ไมวา เพื ่อ อยู ใ นโลกนี ้ หรือ ว า เพื ่อ อยูเ หนือ โลกก็ต าม หรือ เพื ่อ บรรลุ
มรรคผล นิพ พานก็ต าม เพื ่อ มีค วามเจริญ ดว ย ลาภ ยศ ไมตรี อยา งยิ่ง ใน
โลกนี ้ หรือ โลกสวรรคก ็ต าม มัน ไมอ าศัย หลัก อื ่น เลย อาศัย หลัก เดีย วกัน แท.
แต ท านทั้ งหลายอย าลื มวา ทั้ ง ๓ สิ่ งนี้ มั น มาจากความไม เห็ น แก ตั ว คื อ ความ
ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น ในตัว ตน หรือ ของตนจัด อยา งที ่ก ลา วแลว ทั ้ง นั ้น ; มัน จึง
เกิดอาการของศีล สมาธิ ปญญา ขึ้นมาได โดยงาย โดยตัวมันเอง.
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เราจะตอ งนึก ดูอีก วา การประพฤติที ่เราบัญ ญัต ิกัน วา ผิด หรือ ถูก นี้
มัน มีอ ะไรเปน หลัก จึง ไดส ับ สนมาก จนถึง กับ เกิด เปน ปญ หาวา จะฆา เปด
ฆาไกขายนี้จะบาปไหม หรือมีปญหาทํานองที่วา ทําอยางนั้น อยางนี้ผิดหลักศาสนา
ไหม อยา งนี ้เ ปน ตน . ในปญ หาชีวิต ประจํา วัน นั ้น คงลํ า บากใจมากอยูด ว ย
หลั ก ที่ จะใช ตั ด สิ น วามั น ผิ ด หรือ ถู ก กั น แน นี้ อ ยู เป น อั นมากที่ เดี ย ว; เพราะฉะนั้ น
ถาจะใหปญ หายุงยากใจ ขอนี้ลดนอยลงไปบาง ก็ตองรูจักแบงแยกวา ความผิด
หรือ ความถูก นี้ มัน มีอ ยู ๒ ความหมาย ดวยกัน คือ ผิด หรือ ถูก โดยทางวินัย
นี้อยางหนึ่ง; ผิดหรือถูกทางธรรมะ นั้นอีกอยางหนึ่ง.
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เดี๋ ย วนี้ เรากํ า ลั งพู ด กั น ถึ งจริย ธรรม ส ว นที่ เป น ธรรมะ ไม ใช ส ว นวิ นั ย
เพราะฉะนั้นก็จะต องถือสวนที่ เปนธรรมะเป นใหญ แต แมจะถือสวนที่เป นวินั ยก็ได
ไม ขั ด กั น เลย. ในที่ นี้ เพื่ อ จะชี้ ให เห็ น ชั ด จึ งได แ ยกวา ผิ ด หรือ ถู ก โดยส ว นวินั ย นั้ น
มั น ต อ งถื อ เอาตามที่ ผู บั ญ ญั ติ วิ นั ย ได บั ญ ญั ติ ไ ว อย า เอาอื่ น เป น หลั ก เลย. แต ถึ ง
อยา งไรก็ด ี พระศาสดาเหลา นั ้น ไมใชเปน คนเห็น แกต ัว หรือ เขา ขา งตัว หรือ ตก
อยูในอํานาจกิเลสมากมาย ; และถาเปนพระศาสดาอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว
ย อมไม ตกอยู ในอํ านาจของกิ เลาเลย ฉะนั้ นสิ่ งที่ ท านบั ญ ญั ติ ออกไปนั้ น จึงเขารูป
กั นได กั บธรรมชาติ เป นส วนมาก หรือเป นส วนใหญ ซึ่ งก็ ต องเหมาะสมแก สั งคม.
ความผิ ดหรือถูกโดยวินัยนั้น ตองถือเอาตามที่พระศาสดาบั ญ ญั ติ ฉะนั้ นสิ่งที่ เรียก
วา วิน ัย นี ้ ตอ งถือ วา เปน สิ ่ง ที ่ม นุษ ยทํ า คือ เปน man - made; ทํ า ดว ยมือ ของ
มนุ ษ ย คื อ มนุ ษ ย บั ญ ญั ติ ขึ้ น เราจึ ง เรี ย กว า ศี ล ธรรม หรื อ ethics หรื อ moral
นี ้ม ัน เปน เรื ่อ งที ่ม นุษ ยทํ า ; เราไมเ รีย กวา สัจ จธรรมหรือ truth เลย. ตอ
เมื ่อ เปน เรื่อ งของธรรมะเทา นั ้น จึง จะเปน ธรรมชาติทํ า โดยธรรมชาติ โดย
กฎเกณฑ ของธรรมชาติ ไม ใช มื อของมนุ ษ ย ทํ า หรือบั ญ ญั ติ ฉะนั้ นเราจึ งเรียกว า
สัจจธรรม หรือ truth.
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นี่แหละ เราจะถือหลักผิดถูกกันอยางไร ในวันหนึ่ง ๆ ซึ่งถาจะมีป ญหา
อะไรเกิด ขึ้น ที ่โตะ ทํ า งานก็ด ี ที ่บ า นที ่เรือ นก็ด ี หรือ แมเมื ่อ กํา ลัง เดิน เลน อยูก ็ด ี;
ท า นจงรู จั ก แยกว า ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น นี้ มั น เป น เรื่ อ งของกฎหมาย วิ นั ย หรื อ ว า เป น
เรื ่ อ งของธรรมะ ถ า มั น เป น เรื ่ อ งของระเบี ย บ ประเพ ณี ขนบ ธรรมเนี ย ม
กฎหมาย วินั ย อะไรเหลานี้ แล ว ก็ต องเอาไปตามกฎหมาย วินั ย, อย าไปรอนใจ,
จงไปศึก ษาจากคนที ่รูก ฎหมาย รูวิน ัย รูข นบธรรมเนีย มประเพณี. ทีนี ้ ถา มัน
ไม เกี่ ยวกั บเรื่องเหล านั้ น แต เป นเรื่องทางธรรมะแล วละก็ จะต อศึ กษาโดยเหตุ ผล
ตามหลัก เกณฑข องธรรมะ วา เปน ไปเพื ่อ กิเ ลส โดยกิเ ลส หรือ ไม ; ถา เปน
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การเพื ่อ กิเ ลส โดยกิเ ลสแลว ไมไ หวแน ผิด รอ ยเปอรเ ซนต; ถา ไมเ ปน ไป
เพื ่อ กิเ ลสนั ้น แหละ จึงจะเอีย งมาในทางฝา ยถูก พอไมม ีก ิเลสแลว มัน ก็ม ีส ติป ญ ญาเท านั้ น ไม มี อื่ น; เพราะฉะนั้ น ความถู กจึ งอยู ที่ ไม เป นไปตามอํ านาจของ
กิเลส คือ ไมยึด มั่น ถือ มั่น ไมม ีค วามรูสึก ที ่เห็น แกตัว วา ตัว กู วาของกู นั้น เอง.
นี่แหละ ถาเราตองเที่ยวถามคนนั้น คนนี้ เสียเรื่อย แลวก็ไมตองทําอะไรกันเลย
คือมัวแตเที่ยวถามวา นี่ผิดไหม นี่ถูกไหม เปนปญหาชีวิตประจําวันอยางนี้เรื่อยไป
ก็ไ มตอ งทํา อะไร; ฉะนั้น จึง ควรจะมีห ลัก เกณฑที่ตัด สิน ใจไดต ามลํา พัง ตัว เอง
ในเรื่ อ งผิดหรือถูก โดยอาศัยหลักนี้.
อีก แงห นึ ่ง จะตอ งรู จ ัก คํ า วา โดยธรรมชาติ หรือ โดยมนุษ ยทํ า .
ที ่ม นุษ ยทํ า นั ้น มัน ไมใชต ามธรรมชาติ เรามัก จะรวมเรีย กกัน วา artificial คือ
มนุษยมีความมุงหมายปรารถนาอยางใดอยางหนึ่ง แลวประดิษ ฐสิ่ง หรือ วิธีการ
หรือ กรรมวิธ ีอ ะไรขึ ้น อยา งนี ้เปน artificial นี ่ก ็อ ยา งหนึ ่ง ; นี ่ไ มใ ชธ รรมชาติ
เราจึง ตอ งมองใหเห็น ชัด วา ตามธรรมชาติอ ยา งไร และ artificial นั ้น อยา งไร,
มันมีสวนที่ผิดกันตรงไหน เปนสวนสําคัญ.
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อาตมาจะยกตัว อยา งเปรีย บเทีย บใหเขา ใจไดง า ย ๆ สัก เรื่อ งหนึ ่ง :
เหมือนอยางวาหมอนหนุนศรีษะนี้ เมื่อหมอนยางเปาลมมาใหมนี้ อาตมาจะเรียก
มัน วา หมอน artificial ; สว นหมอนที ่เ ราใชม าแตโ บราณจะเรีย กมัน วา หมอน
ตามธรรมชาติเดิม . นี ้ล องคิด ดูท ีวา หมอนยางบาง ๆ เปา ลม กับ หมอนเดิม ๆ
ที ่เราเคยใชนี ้ มัน ตา งกัน อยา งไรบา ง. หมอนเปา ลมนั ้น ถา มัน ต่ํ า ไป จะซอ น
กัน สองลูก ไมได ขยับ ตัวนิด เดียวมัน หลน ออกจากกัน ; แมจะหนุน ลูก เดีย ว มัน
ก็ผลุบไปผลุบมา; บางที่ขยับตัวผิดพลาดนิดเดียว มันก็โดดหนีไปเลย เลยหัวเราะ
กัน ใหญ ; หมอนอยา งนี ้ม ัน เปน artificial. ลัก ษณะอยา งวา นี ้ไ มเกิด แกห มอน
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ที่เราใชกัน อยูต ามธรรมดาสามัญ เลย. ลองคิด ดูวา โดยเนื้อ แทนี ้ เราควรจะมี
ระบบจริยธรรมเกาของเรา ที่เปนไปตามธรรมชาติ คลอยตามธรรมชาติมากกวา;
อยา ใหเ ปน ไปในพวก artificial เปน ระบบจริย ธรรมใหม; มัน เปน แบบฝรั่ง
ชาติไหน แบบไหน ก็ต ามใจเถิด อยา ไปหลงไหลบูช าเขา มัน จะตกไปในฝา ย
อะไรฝายหนึ่ง ซึ่งไม เขารองเขารอยกันกับธรรมะ ซึ่งเราก็รูดีวา เพราะไปลุมหลง
ในวัฒ นธรรมตะวัน ตกนั ้น เอง เราไมตอ งกลัว เขาโกรธ และเราก็ไ มไ ดดา เขา
เพราะเขามีอยูอยางนั้นจริง ๆ .
ขอที่ ไปหลงนิ ยมในระบบวัฒ นธรรมตะวันตกนี้ มั นทํ าให ป ญ หาทาง
จริยธรรม หรือจริยศึ กษา หรือศี ลธรรมนี้ เกิดขึ้นมากมาย เชนเดียวกับที่ เกิดขึ้น
ในประเทศเขา ยุงยากจนสางไมไหว จนจะแกจริยธรรมใหเปนวา ศีลขอ ๓ นี้
ไมม ีใ นโลก คือ ศีล ขอ กาเมสุม ิฉ าจารนี ้ ไมต อ งมีใ นโลกแลว ดว ยซ้ํ า ไป ซึ ่ง
ความจริงเปน อยา งนี้จ ริง ๆ ดวย. นี่เราจะทํา อยา งนั้น ไมได; ถาเราจะทําอยา ง
นั้นแลว ปญหาชีวิตประจําวันจะเกิดขึ้นพรูไปหมด เหลือที่จะสางไหว เหมือนที่
เขาประสบมาแลวเหมือนกัน. เรามีพุทธศาสนาเปนมิ่งขวัญ ! ใชคําวา “มิ่งขวัญ”
แล ว ก็ ขอให เข าใจเอาเองว า คุ ม ครองได ทุ กชนิ ด . เราจะต อ งรักษาเอาไว ให ได ;
เราเพียงแตมีหลักเกณฑอยางนี้เทานั้น ปญ หาชีวิต ประจําวัน ที่พ รูขึ้น แกค นพวก
โนน จะไมมามีแกพวกเรา. ขอใหตัดสินใจเสียใหแนวา เราจะเอาชีวิตประจําวัน
แบบไหนกันแน คือจะเอาแบบใหม หรือแบบเดิมของเรา เราจะมีการเปนอยูใน
ชีวิต ประจํา วัน แบบไหนกัน แน? แบบเดิม หรือ แบบใหมข องเขา อัน นี ้เองเปน
สิ่ง ที่ทําใหเกิด มีปญ หายุงยากขึ้น จนตองมีการสัม มนา การอภิปราย หรือ การ
บรรยายเรื่องนี้กันอยางใหญโต.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เรายอนไปพิจารณากันถึง ปญหาชีวิตประจําวัน ชนิดปลีกยอยเฉพาะ
เรื่อ ง ซึ ่ง ไมใ ชป ญ หาพื ้น ฐาน. ถา เราจะมีธ รรมะที ่เหมาะสม แกช ีว ิต ประจํ า วัน
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ของคนทุ ก ชั้ น ทุ ก ชนิ ด แล ว เราจะต อ งรู จั ก เราเอง คื อ คนเราเองนี้ แ หละ
ในลักษณะอยางไรบาง? อาตมาไดกลาวแลววา ถากลาวโดยพื้นฐานทั่วไปแลว
จริย ธรรมก็มีส ายเดีย ว ใชไ ดแ กค นทุก คน ทุก วัย ทุก เพศ ทุก วรรณะ; แต
ถามาถึงขึ้นที่เปนปญหาปลีกยอย เฉพาะคน เฉพาะเวลาแลว เราก็ตองพิจารณา
คนนั้น เอง เปน พวก ๆ ไปเหมือ นกัน . เชน ไดยิน ไดฟง กัน อยูเ สมอ ๆ แลว วา
มีคนชั้นต่ํา มีคนชั้นกลาง มีคนชั้นสูง ดังนี้; โดยวรรณะนั้น ยอมมีคนชั้นต่ํา
ชั้น กลาง ชั้นสูง อยางที่จะหลีกไมพน. บางคนเขาใจผิดวา พุทธศาสนาไมมี
วรรณะ เอามาพู ดอยางนี้ผิดเรื่องไปแลวก็ได. พุ ทธศาสนาไมมีวรรณะนั้น หมาย
ถึงวรรณะโดยกําเนิด โดยบัญญัติ สมมุติตามชาติกําเนิด ที่เกิดจากพอแมที่เปน
อยางไรแลว ถือวาลูกตองเปนอยางนั้น; เชนบัญญัติเปนกษัตริย เปนพราหมณ
เปนศูทร เปนไวศยะหรือแพทศย วาเกิดมาจากพอแมอยางไรแลว จะตองเปน
อยางนั้นเสมอไป นั่นแหละวรรณะตามแบบฮินดู หรือแบบพราหมณสมัยหนึ่ง.
วรรณะอยา งนี ้ใ นพุท ธศาสนาไมม ีจ ริง และไมย อมรับ โดยแนน อน ; แต
วรรณะที่กลาววาเปนชั้นต่ํา ชั้นกลาง ชั้นสูง ซึ่งมีไดโดยกรรม คือโดยการกระทํา
ของตนเองนั้น มีอยางเต็มที่ในพุทธศาสนา. อยางที่ก ลาววา “กมฺมํ สตฺเต
วิภ ชติ” นี้ พระพุท ธเจา ตรัส วา กรรมเปน เครื่อ งแบง แยกสัต ว. การกระทํา
เป น เครื่ อ งแบ ง แยกสั ต ว ให เ ป น คนดี คนชั่ ว ; ชั่ ว มาก ชั่ ว น อ ย; ดี ม าก
ดี น อ ย; พอที่จะกลาวไดวา เปนชั้นต่ํา ชั้นกลาง ชั้นสูง นั่นเอง.
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ชั้นต่ําก็มีความทุกขมาก หรือมีกิเลสมาก มีความชั่วมาก; ชั้นกลาง
ก็เบาบางไป; ชั้น สูง ก็แ ทบจะไมมี หรือ ไมมีเลย อยา งนี้เปน ตน . นี้เรีย กวา
วรรณะโดยกรรม หรือโดยการกระทํา อยางนี้มีอยูในพุทธศาสนา. เราไมอาจ
ใหการศึกษาเทากันหมดได ไมอาจจัดระดับการกินอยู เปนอยู ดํารงชีพอยู เสมอ
เหมือ นกัน ได; นั้น เปน เรื่อ งแนน อน. เพราะวา กรรมเปน ผูจํา แนก ไมใ ชเ รา
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เปน ผู จํ า แนก; คือ การกระทํ า ของมนุษ ยนั ่น เอง ไดจํ า แนกมนุษ ยใ หเ ปน ชั ้น
วรรณะอยางนี้. ถาอยางนี้แลว ก็ตองกําหนดใหมีธรรมะเป นชั้น ๆ อยางเดียวกัน ;
ใหคนชั้นต่ําที่ตองเหน็ดเหนื่อยมาก มีการศึกษานอย ไดรูธรรมะงาย ๆ เขาใจงาย
เขา ใจไดท ัน ที และไดใชป ระพฤติป ฏิบ ัต ิอ ยู  โดยไมต อ งใหเปน ทุก ข เหมือ นกับ
ตกนรกทั้ งเป น . คนแจวเรือ จ าง คนถี บ สามล อ ฯลฯ ในระดั บ นี้ ต อ งการธรรมะ
อยางใดอยางหนึ่ง ขอใดขอหนึ่ง ที่เหมาะสมแกเขาอยางยิ่ง เพื่ อหลอเลี้ยงจิตใจ
ของเขาใหคงนิยมทางธรรมะ และมีความสุขทางจิตใจ อยูไดโดยไมตองรูสึกเปน
ทุก ขท รมาน. ถา มิฉ ะนั ้น แลว เขาจะเปน ทุก ขอ ยา งยิ ่ง ; เมื ่อ เขาทนไมไ หว
เขาก็ จ ะตอ งเลิกอาชีพ สุจริต แลวไปประกอบอาชีพ ทุจ ริต และเปน ภัยแกสังคม
อยา งแนน อน. ฉะนั ้น ในเรื่อ งเชน นี ้ จึง ตอ งมีธ รรมะ เชน ความสัน โดษ เปน ตน
ที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับทุกคน มาใหแกเขา.
ถึง แมค นชั ้น กลาง ชั ้น สูง ก็ย ัง จะตอ งใชธ รรมะขอ ที ่เรีย กวา สัน โดษ
เปนตนนี้ ตามสัดสวนอยูเหมือนกัน แตเพราะมีสติปญ ญามากพอที่จะแกไขหรือ
จะหาทางออกไดโดยวิธีอื่น เราจึงมีธรรมะขออื่นบางที่แปลกออกไป ใหแกเขา.
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ที นี้ ถ าจะถื อเอา โดยวั ย เป น ประมาณ ก็ ต องมี วั ยเด็ ก เช น เด็ กอมมื อ,
เด็ ก โตแล ว , วั ย หนุ ม สาว, วั ย พ อ บ า นแม เ รื อ น, แล ว ก็ มี วั ย คนเฒ าคนแก ;
อยา งนี ้ม ัน ก็ยิ ่ง ตา งกัน มาก เพราะวา ไดเ ห็น โลก หรือ มีป ระสบการณใ นโลกนี้
มากน อยกวากั นมาก อยางที่จะเปรียบเที ยบกันไม ได . ฉะนั้ นเราจึงตองมี ธรรมะที่
เหมาะสมแกว ัย ที ่ว ัย นั ้น ๆ จะพอรับ เอาได หรือ เขา ใจได. ขอ นี ้ท า นเปรีย บไว
ในอรรถกถาวา “ขืนปอนขาวคําใหญ ๆ แกเด็กซึ่งปากยังเล็ก ๆ อยูมันก็รวงกระจาย
หมด และบางที่ เป น อั น ตรายแก เด็ ก เข า จมู ก เข า ตา เป น ต น มั น เป น เรื่ องทํ าผิ ด ”
ฉะนั ้น จึง ตอ งมีวิธ ีที ่จ ะตอ งคิด นึก ใหด ี ใหม ีธ รรมะสํา หรับ เด็ก ทั ้ง ๆ ที ่อ าตมา
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ไดกลาวมาแลวขางตนตลอดเวลาวา ธรรมมี เพี ยงแนวเดียว สายเดียว คือความ
ไมเ ห็น แกต น. ความไมย ึด มั ่น ตัว ตนนั ้น เปน แนวเดีย วสายเดีย วก็จ ริง แตเ รา
อาจเอามาย อยให เป นรายละเอี ยดให เหมาะแก ชั้ น ได ; เช น เด็ ก ๆ ก็ ไม เห็ น แก ตั ว
อยา งที ่เ ด็ก ๆ ควรจะมี ; เชน ไมอ ิจ ฉานอ ง, ไมอ ิจ ฉาเพื ่อ น อยา งนี ้เ ปน ตน
กระทั่ ง ถึ ง รู จั ก ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นทํา นองเอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ ม ากขึ้ น ตามส ว น.
คนหนุ มสาวมี ป ญหาแปลกออกไปอีก เพราะวาต อม grand ตาง ๆ ทาง
รา งกายเนื ้อ หนัง นี ้ เจริญ เต็ม ที ่ขึ้น มา ยอ มมีป ญ หาโดยธรรมชาติเกิด ขึ้น ก็จ ะ
ตองมีธรรมะอะไรอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีกําลังมากพอที่จะหยุด ที่จะบังคับความ
ลน ของความรูสึก ตา ง ๆ ไวใ หอ ยู ใ นอํา นาจ; มิฉ ะนั ้น ก็จ ะตอ งประกอบกรรม
ที่ไมพึงปรารถนาโดยแนนอน ; เหลานี้เปนตน.
ทีนี ้ ก็ม าถึง พอ บา นแมเรือ น หนัก อึ ้ง อยู เหมือ นกับ เปน วัว ลากแอก
ลากไถอยูกลางทุงนาตลอดเวลา เพราะมีภาระมาก. นอกจากมีภาระของตัวแลว
ยังมีภ าระของลูก หลาน เหลน คนใช คนในครอบครัว คนเกี่ย วขอ ง เจา นาย
ขางบน คนต่ําขางลาง เหลานี้มีมากมาย ก็จะตองมีความอดกลั้นอดทนเปนพิเศษ
พรอม ๆ กันกับสติปญญาที่จะระบายความกดดันเหลานั้นได มิฉะนั้นก็เปนบาตาย;
ธรรมะก็มีใหเพียงพอในเรื่องนี้.
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สํา หรับ คนแก เลิก กิจ การงานในโลกแลว ยัง รอวัน ที ่จ ะแตกดับ ของ
สังขารนี้ มักจะปาเปอแลว แตกระนั้นก็ยังมีธรรมะประเภทที่ปองกันความปาเปอได.
ถาหากวา ไดประพฤติปฏิบัติในทางสมาธิภาวนา อยูเปนประจําแลว อาการปาเปอ
จะไม เ กิ ด ขึ ้ น ให เ ด็ ก ๆ ลู ก หลานหั ว เราะเล น อย า งนี ้ เ ป น ต น . แต โ ด ย
เฉพาะอยางยิ่งก็คือ ในขั้นนี้นอกจากไมปาเปอ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ มีปญญา
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มั่นคงแลว ควรจะเปนไปไดถึงขนาดที่วา สามารถเยาะเยยความตายก็ได ยิ้มรับ
หรือทาความตายก็ได โดยที่ใหมีอาการเหมือนกะวา ความตายเขามากระทบใน
ลั ก ษณะของคลื่ น กระทบฝ ง ; คื อ ไม มี ค วามตาย นั่ น เอง.
ผูที่รูธรรมะในเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นดีแลว ก็หมดความรูสึกที่วาเปน
ตัวเรา หรือของเรา ฉะนั้นจึงไมมีอะไรที่จะใหความตายกระทบ; มันวางไปหมด
อยางนี้. นี่เปนปญหาชีวิตประจําวันของคนแก ที่เตรียมพรอมจะเผชิญกับสิ่งที่
เขาเรียกกันวาความตาย; ซึ่งที่แทไมใชความตายอะไรที่ไหนเลย มันเปนเพียง
ความเปลี่ยนแปลงของขันธ ธาตุ อายตนะ ตามปรกติธรรมดานั่น เอง. ถารู
อยางนี้แลวความตายไมมี ; ความตายก็วาง ; ผูที่จะตายก็วาง.
ถาเราจะดูกันถึง งานที่ทํา เราจะมีงานที่กําลังทํา ในขั้นของการศึกษา
ของการประกอบอาชีพ ของการเก็บเกี่ยวผล และบริโภคผล ; ถาเราจะดูถึง
หนาที่ที่ผูกพันเราอยู เราก็จะเห็นวา เรามีหนาที่รับใชเขา หรือเรามีหนาที่ถูกเขา
รับ ใช ; เราเปน ผูดูแ ลเขา หรือ เราเปน ผูถูก เขาดูแ ล อยา งนี้เ ปน ตน . หรือ
จะพูดกันถึง อาการที่กําลังมีอยู เราก็มีอาการของความเหนื่อยแสนที่จะเหนื่อย ;
เบื่อระอาก็มี, เจ็บไขไดปวยก็มี, รูสึกวาจะตองตายก็มี, นี่อาการที่กําลังมีอยู
ปรากฏอยูอยางนี้. ถาหากวาไมมีธรรมะเขามาเกี่ยวของดวยแลว มันเปนเรื่อง
ตกนรกทั้งเปน ทั้งนั้น. อาตมาจําเปนจะตองใชคําวา ตกนรกทั้งเปน; มันจะ
หยาบคายไปบาง ก็ตองขออภัย แตวาอาตมามุงหมายถึงขอที่วา มันเปนความ
ทนทรมานในความหมายเดียวกันกับนรก.
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ความเบื่องาน ความเหน็ดเหนื่อยตอการงานเชนนี้ ถาเราไมมีธรรมะ
มาชวยแกไขในสวนนี้แลว มันจะเปนการเหนื่อยเอาจริง ๆ และเบื่อเอาจริง ๆ
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ทําไมไหวจริง ๆ ; และความเจ็บไขตาง ก็จะเปนภัยใหญโตมหาศาล เทากับ
ภูเขาเลากาไปจริง ๆ . แตถาเรามีธรรมะตามวิธีที่ถูกตองของพระพุทธเจาแลว
ในโลกนี้จะไมมีความเหนื่อย จะไมมีความเบื่อ จะไมมีความเจ็บไข จะไมมีความตาย
อยางที่กลาวมาแลว เปนตน. ทานตองรูจักแยกวา สวนเนื้อหนังทางกายนั้น
เปนอยางไร สวนทางจิตทางวิญญาณนั้นเปนอยางไร; มันเกี่ยวของกันอยางไร.
ถาแยกออกจากกันได และไมถือสวนไหนวา เปนตัวกู ของกูแลว สิ่งเหลานี้จะ
ไมมี กลาวคือความเหนื่อย ความเบื่อ จะไมมีในความรูสึก. เมื่อเหนื่อยทางกาย
นอนเสีย ก็แ ลว กัน ตื่น มามัน ก็ห าย ทางใจ มัน มีธ รรมะ มัน ไมรูจัก เหนื่อ ย ;
มีสติปญญาถูกตอง ไมตอ งเบื่อ ไมตองรูสึกเบื่อตออะไร; ไปเบื่อใหมันรําคาญใจ
ทํา ไม ; เฉยหรื อ ว า งอยู ก็ แ ล ว กั น นั่ น แหละเป น สติ ป ญ ญาอย า งยิ่ ง !
ความเจ็บไขนี้ ถาเราฉลาดพอแลว มันนาหัวเราะมากกวาที่จะนากลัว;
แตเราก็หัวเราะไมออก เพราะวาเราไมมีความรูทางธรรมนี้ อยางเพียงพอ. แต
โดยเนื้อแทของธรรมชาตินั้น มันมีธรรมะมาให สําหรับทําใหเรา เกินกวาจะให
หัวเราะไดเสียอีก!
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แมที่ สุดแต วา ป ญ หาที่ เราชอบพู ดกันอยูบอ ย ๆ เชน ป ญ หาทาง
การประหยัด ปญ หาทางพัฒ นา เปนตน ซึ่งเปนที่ตองการของรัฐบาลอยางยิ่งนี้
อาตมายืนยันวา ถาไมอาศัยธรรมะเขามาชวยแลว เปนไมมีทางที่จะเปนไปได;
จะมีแ ตผีก ชีโรยหนา หรือเลน ละครตลกไปทั้งนั้น ไมสําเร็จประโยชนอะไรเลย.
ถาเราควบคุม “ตัวกูของกู” ไมไดแลว ไมมีทางประหยัดอะไรได; ประหยัด
ชองนี้ไวได มันไปมีชองโหวที่อื่นที่ใหญมหาศาล รั่วพรู ๆ ไปทีเดียว มันไมมี
ทางจะประหยัดได. และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องทางเนื้อหนังนี้ ถาไดทําให
เกิด ความลุม หลงมัว เมาเสีย แลว ไมมีใ ครกั้น มัน อยู มัน รั่ว พรู ๆ ไปทีเดีย ว.
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ฉะนั้ น เราจะต องมี ธรรมะชนิ ด ที่ เพี ยงพอ ที่ ทํ าให รูจั กวา อะไรเป นอะไร อะไรผิ ด
อะไรถู ก , อะไรดี อะไรเท็ จ , อะไรจริ ง อะไรไม จ ริ ง , อะไรจริ ง แท อะไร
จริง ไมแ ท; เราจึง จะควบคุม ตัว เราได จะมองเห็น สิ่ง ตา ง ๆ อยา งถูก ตอ ง แลว
ควบคุม มัน ได ใหเกิด การประหยัด จริง เกิด การพัฒ นาจริง แลว การประหยัด
จริ ง พั ฒ นาจริ ง ในรู ป นี ้ มั น สนุ ก อย า งยิ ่ ง . อาตมาใช คํ า ว า สนุ ก อ ย า งยิ ่ ง
นี ้ ไ ม ใ ช พ ู ด เลน ; พูด อยา งที ่ม องเห็น และมีเหตุผ ล; หากแตว า เหลือ วิส ัย ที ่จ ะ
พิส ูจ นใ นเวลาเล็ก นอ ยอยา งนี ้เ ทา นั ้น . แตข อใหย อ นไปใชห ลัก เดีย วกัน ที ่ว า
“ถา จิต วา งแลว งานเปน สุข การงานเปน สุข ภาระหนา ที ่ต า ง ๆ เปน สุข ;
ถาจิตวุนแลว การงานหนาที่ภาระตาง ๆ นั้น เปนนรกทั้งเปนทีเดียว คือมีความทุกข
อยางยิ่งนั่นเอง” อยาลืมขอความที่เคยกลาวทีแรกในวันแรก ๆ วา “ทางนี้สายเดียว
สํ า หรับ บุค คลผู เดีย ว เดิน ไปสู จุด หมายปลายทางแหง เดีย ว” นั ้น มัน ไมม ีอ ยา งอื ่น
นอกจาก ธรรมะที ่เปน ไป เพื ่อ วา งจากตัว ตน แลว สามารถแยกออกมาเปน
ธรรมะปลีก ยอ ยตา ง ๆ ไดส ารพัด อยา ง. เราจะตอ งไมย ึด ถือ ัว ตนนั ้น เสีย กอ น
เราจึงจะละอายแก บ าปได ; กลั วบาปได ; จะรัก ษาศีล ได สําเร็จ จะมี ขัน ติ หรือ
จะมีสันโดษ หรือจะมีอะไรไดทุกอยาง ตามที่เราควรจะมี.
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ในที่สุด เราก็มาถึง สิ่ งที่ อาตมาขอยืนยันอยูเสมอวา ชีวิตประจําวันนี้
จะตอ งเปน อยู อ ยา งถูก ตอ ง ตามหลัก ของอริย มรรคมีอ งค ๘ ซึ่ง ไดก ลา วแลว
อยางละเอียดแตวันกอน วามีอยูอยางไร และเปนความถูกตองอยางไร เปนตัวแท
ของจริยธรรมอยางไร.
ถา มีส ัม มาทิฏ ฐิอ ยา งถูก ตอ งแลว จะเปน เด็ก สัม มาทิฏ ฐิ เปน
หนุ ม สาวสัม มาทิฏ ฐิ เปน พอ บา นแมเ รือ นสัม มาทิฏ ฐิ เปน คนแกส ัม มาทิฏ ฐิ ;
มัน มาในรูป นี ้ทั ้ง นั ้น คือ มีส ัม มาทิฏ ฐิ เปน เครื่อ งคุ ม ครองไปหมด. เมื ่อ เปน
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ดังนี้แลว เราก็จะ มี ลูกจางสัมมาทิฏฐิ มี นายจางสัมมาทิฏฐิ มี ผูใหญ สัมมาทิฏฐิ มี ผูนอยสัมมาทิฏฐิ มี ผูปกครองประเทศสัมมาทิฏฐิ มี ราษฎรสัมมาทิฏฐิ
ฯลฯ; แมจ ะมีเทวดาหรือ พระภูมิ เปน ผูคุม ครองสัก ที ก็ข อใหเปน สัม มาทิฏ ฐิ
อยา ใหเ ปน มิจ ฉาทิฏ ฐิ. อะไร ๆ ก็ข อใหเ ปน สัม มาทิฏ ฐิ ; ชนชั้น กลาง ชั้น ต่ํ า
ชั้น สูง อะไรก็ต าม ตอ งตั้งอยูในสิ่งที่เรียกวา สัม มาทิฏ ฐิ เสมอกันหมด ; แลว
สัมมาทิฏฐินี้จะชวยใหเขาแกปญหาเฉพาะหนา ไมวาปญหาในครัว ปญหาบนเรือน
ปญ หาขางลาง ปญ หาที่ตลาด ปญ หาที่ออฟฟศ ปญ หาอะไรตาง ๆ ได ดวยสิ่ง
ที่เรีย กวา สัม มาทิฏ ฐิ นั่น เอง. ฉะนั้น อยาไดลืม ขอ ความที่อ าตมาเคยกลาวมา
บางแลววา พระพุทธเจาทานตรัสวา “สฺมมาทิฏ สมาทานา สพฺพํ ทุกขํ อุปจฺจคุ
= ลว งพน ความทุก ขทั ้ ง ห ล า ย ทั ้ ง ป ว ง ได ด  ว ย สั ม ม า ทิ ฏ ฐิ ” ทั ้ง นี ้ก เพราะวา
สัม มาทิฏ ฐินี้มัน เปน ตัว นํา เปน ตัว จูง เปน ตัวเหตุอ ยางยิ่ง ขอจริย ธรรมทั้ง ปวง
คือเปนเหตุใหสัมมาอีก ๗ สัมมา ซึ่งไดแก สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา ฯลฯ เปนตน
ไปนั ้น เกิด ขึ้น มาได เปน ไปไดอ ยา งสมยูร ณถึง ที่ส ุด . และสัม มาทิฏ ฐินั่น เอง
ก็เป นเหตุให เราเขาใจธรรมะปลีกยอยเฉพาะเรื่อง เฉพาะกาล เฉพาะคน ทุกขอ
ไดถึง ที ่สุด โดยไมตอ งเรีย นในโรงเรีย น หรือ ไมต อ งเขา โรงเรีย นนัก ธรรมก็ไ ด ;
ขอแตใหมีสัมมาทิฏฐิเทานั้น.
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สัม มาทิ ฏ ฐินั้ น มี ม าจากความสังเกตเป น ส วนใหญ : การพิจารณา
อยู เรื่อ ย ๆ ไป จะรูจั ก สั ม มาทิ ฏ ฐิ และจะมี สั ม มาทิ ฏ ฐิ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น เท า ที่ อ ายุ
เพิ่ มขึ้น. ฉะนั้ นเมื่ อเด็ ก ๆ โตเป นหนุ มสาว เติ บใหญ ขึ้ นมาตามลํ าดั บ ขออย าได
ละเลิงลืม ตัวจนถึงกับ วา สัม มาทิฏ ฐินี้เขา มาไมได เขามาไมไ หว นั่น แหละคือ
มิ จฉาทิ ฏฐิ ที่ ประดั งกั นเข ามา สั มมาทิ ฏฐิ ก็ เข าไม จุ อยู เอง. มั นล นอยู ด วยมิ จฉาทิฏ ฐิอ ยา งนี ้ นับ วา เปน สิ ่ง ที ่น า สลดใจอยา งยิ ่ง นา สมเพชอยา งยิ ่ง . มัน เปน
เรื่องของบิดามารดากอน แลวก็เปนเรื่องของครูบาอาจารย ที่จะทําใหสัมมาทิฏฐินี้
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มีพืช มีเชื้อที่ดี เพาะปลูกใหดี แลวงอกงามเจริญ ตามขึ้นมา ตามกาลเวลา
หรือตามที่จิตใจเจริญขึ้น จากเปนเด็ก เปนหนุมเปนสาว เปนพอบานแมเรือน
เปนคนเฒาคนแก เปนชั้น ๆ ไปทีเดียว มีสัมมาทิฏฐิเปนแกนกลางอยูตลอดสาย.
นั่นแหละคือสิ่งที่จะใหเกิดเครื่องคุมครองปองกัน หรือสรางความเจริญ ในปญหา
ประจําวันของชีวิตเรา.
ทีนี้ จะยกตัวอยาง ธรรมะที่สําคัญสําหรับชีวิตประจําวัน ที่เนื่องมา
จากสัมมาทิฏฐิ มาใหดูสักอยางหนึ่ง คือความสันโดษกอน ความสันโดษนี่
ถูกเขาใจผิดอยางยิ่งนานมาแลววา เปนสิ่งที่ทําใหทอถอยบาง, เปนเครื่องทําให
หยุด บาง, เปน เครื่อ งถว งความเจริญ บาง นั่น มัน เปนความสัน โดษชนิด อื่น ;
ไมใชความสันโดษของพระพุทธเจา แตเปนความสันโดษของอวิชชา ของโมหะ
หรือของพญามาร ของภูตผีปศาจแหงอวิชชาอยางใดอยางหนึ่งมากกวา ถาหาก
วาสันโดษนั้น เกิดเปนเครื่องขัดขวางความเจริญขึ้นมา.
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สันโดษของพระพุทธเจา นั้น จะตองเปนเครื่องมืออยางยิ่ง ในการที่
จะสรางความเจริญ ที่แ ทจริงขึ้น มา. ขอนี้พ ระพุท ธเจาทา นตรัสวา “สัน โดษเปน
ของจํ า เป น อย า งยิ่ ง ” คื อ สั น โดษมั น เป น ทรั พ ย ส มบั ติ อ ย า งยิ่ ง ; สั น โดษเป น
เสบียงหลอเลี้ยงชีวิตอยางยิ่ง คือเปนทรัพยอยางยิ่ง เปนเสบียงอยางยิ่ง.
คํา วา สัน โดษ แปลวา ยิน ดีดว ยสิ่ง ที่มีอ ยู. นี่คือ แปลตามตัว
หนั ง สื อ แท ๆ ; “ส” แปลว า มี อ ยู ; “ตุ ฏ ” แปลว า ความยิ น ดี ; “ตุ ฏ ”
แปลวา ผูยินดีแลว ; สันโดษ ก็แปลวา ผูยินดีแลวในสิ่งที่มีอยู. จริงอยูที่คํานี้
ตัวหนังสือมันทําใหอธิบายผิดไดวา มีอะไรและก็ยินดีเสีย แลวก็นั่งยินดีอยูนั่น
ไมลุกไปไหน ; อยางนี้มันก็เปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง. แตแทจริงพระพุทธเจาทาน
หมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีแลว หรือทําเสร็จแลวนี้ วาเปนเครื่องอิ่มใจของ
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บุค คลนั ้น ; เพื ่อ ใหเ ขาเปน ผู ที ่ม ีอ ะไรเปน เครื ่อ งอิ ่ม อกอิ ่ม ใจอยู เ สมอ. ฉะนั ้น
ความสัน โดษนี ้ พวกฝรั่ง เขาจึง แปลวา contentment ทา นครูบ าอาจารยก ็ค ง
เขาใจดีวา contentment นี้หมายถึงอะไร. อาตมาจะยกตัวอยาง ดีกวาที่ จะกลาว
โดยตรงอยางนี้.
เหมื อนอยางวา เราปลูกต นกุหลาบ เพื่ อจะเอาดอกอยางในแจกันนี้ ;
พอเราเตรีย มดิน เสร็จ เทา นั ้น ก็ต อ งสัน โดษ คือ อิ ่ม ใจ หรือ พอใจวา เตรีย มดิน
เสร็จ ; พอเราเอาตน ปลูก ลงไป ก็ต อ งยิน ดีวา ปลูก ตน ลงไปแลว ; แลว เรา
ก็ร ดน้ํ า เราก็ย ิน ดีว า รดน้ํ า แลว ; แลว ๙ วัน , ๑๐ วัน , ๒๐ วัน , เดือ นหนี ่ง
ก็ต าม เรา พอใจเพิ ่ม ขึ ้น ทุก วัน วา ความใกลเ ปน ดอกมัน ใกลเ ขา มาแลว !
ความเปน ดอกใกลเ ขา มาแลว ! วัน หนึ ่ง สองวัน มีค วามอิ ่ม ใจเพิ ่ม ขึ ้น ทุก ที
จนกระทั้งถึงวันที่ดอดกุหลาบบาน ก็ยินดีถึงที่สุด อยางนี้เปนตน.
ฝา ยตรงกัน ขา ม คือ ถา ไมม ีส ัน โดษ เพีย งแตวา เตรีย มดิน เสร็จ มัน
ก็ยังมืดมัวเต็มที ไมมีความพอใจ บางทีก็สบัดกนลุกขึ้นไป เปนเหตุใหไมสนใจที่จะ
ปลูกอย างดี รดน้ํ าอยางดี ทํ าอะไรอยางดี เพราะไม สัน โดยเสี ยตั้งแตที แรกที่ สุ ด
คือ การเตรีย มดิน แลว ; หรือ บางทีม ัน ตายเลยตั ้ง แตวัน ปลูก นั ่น เอง. ใครเคย
ทํา อยา งนี ้บ า ง ขอใหล องคิด ดูเอง. นั ่น เปน เพราะความที่ไ มรูจัก สัน โดษ. แตนี่
ยังเปนเรื่องเลนสนุก เราพูดเรื่องการงานกันดีกวา.
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ทีนี ้ ก็ม าถึง เอง ชาวนาที ่ทํ า งานกลางแดดกลางฝน อยู ก ลางทุ ง นา
ฟน ดิน ดว ยจอบไมรูวา กี ่รอ ยครั้ง พัน ครั้ง หมื ่น ครั้ง จึง จะเสร็จ หนา นา ชาวนา
นั ้น ก็ย ากจน เขาจะตอ งสัน โดษทุก คราวที ่ฟ น ดิน ; อิ ่ม ใจทุก คราวที ่ฟ น ดิน
วา มัน เสร็จ ไปครั้ง หนึ ่ง แลว หรือ อิ ่ม อกอิ ่ม ใจ หัว เราะรา เริง ผิว ปากเลน อยู ไ ด
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ตลอดเวลาที่เขาฟนดินอยูทุกที. จิตของเขาวาง มีสติปญญา มัความพอใจ ไมวาวุน
อยู ด ว ยความรูส ึก วา “ตัว กู ของกู”; ถึง จะฟน ไปสัก กี ่วัน กี ่เดือ น กี ่ป  ก็ไ มมี
ความทุกขเลย และรูสึกเปนคนร่ํารวยไปเสียตั้งแตขณะที่ฟนดิน ทั้ง ๆ ขาวยังไมได
ปลูก ยัง ไมไ ดอ อกรวงสัก ที. พระพุท ธเจา ทา นตรัส วา “สนุต ุฏ ี ปรมํ ธนํ”
สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง นั้น นี้หมายความวาอยางนี้.
ไมตอ งพูด ถึง ชาวนา แตจ ะพูด ถึง กรรมกรแจวเรือ จา ง กรรมกร
สามลอ ดูบ า ง. ถา เขาไมสัน โดษแลว เขาจะลาอาชีพ นั ้น ไปทํ า อาชีพ ทุจ ริต
เบีย ดเบีย นสัง คม ; แตถา เขาไมสัน โดษแลว และไมไ ปทํา ทุจ ริต เบีย ดเบีย น
สังคมดวย เขาก็จะตองเริ่มเปนโรคเสนประสาท เพราะความทนทรมานใจเกินไป ;
หรือไมเชนนั้นก็เปนโรคจิต และตาย. การที่เขารอดชีวิตอยูได เพราะเอํานาจของ
สิ ่ง ที ่เ รีย กกัน วา สัน โดษ แท ๆ แตธ รรมชื ่อ นี ้อ าภัพ อัป โชค อยา งที ่เ รีย กวา
ไมคอยมีใครเหลียวแล ไมมีใครใหเกียรติ ; กลับ เห็นสันโดษเปน ศัตรูไปเสียก็มี.
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สัน โดษที ่แ ทข องพระพุท ธเจา นั้น เปน มิต รแกม นุษ ยอ ยา งยิ่ง และ
ทานทั้งหลายจําตองใชในชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง จะเปนเสมียนพนักงานก็ตาม
จะเปนผูบังคับบัญชาก็ตาม ตองพอใจในสิ่งที่กระทําลงไป มันจึงขยันทํามากขึ้น ๆ
ไมเกียจคราน และไมหงุดหงิด มีความพอใจนี้เปนเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอ แมแต
ในสิ่งที่ทําผิดพลาดไป. เราทําอะไรผิดพลาดลงไป เราตองสันโดษพอใจวา นี่ก็
เปนครูอยางดี; อยาไปเสียใจ อยาไปปกปดเปนความลับ อยาซอนเรน อยาทํา
ทุ จ ริต อะไรอย างอื่น อี ก เลย; ยิ น ดี เป ด เผยออกมาโดยเห็ น วา ความผิ ด นั้ น ก็ เป น ครู
ยิ ่ง กวา ความถูก ; ความถูก นั ้น มีแ ตจ ะทํ า ใหเกิด ความสะเพรา ไดม ากยิ ่ง ขึ ้น ไป
สวนความผิดนั้ นทําให เกิดความสังเกตระมั ดระวังไดมาก ฉะนั้นเราก็ควรจะยินดี
แมแ ตค วามผิด ; ยิน ดีรับ โทษ เพราะวา มัน เปน สิ่ง ที่ทํา ใหคุณ มากเหมือ นกัน
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อยางนี้ทําใหคนเราซื่อตรงสุจริต เปนสุภาพบุรุษ เปนอะไรตาง ๆ ได เพราะอํานาจ
ของความสัน โดษในสิ ่ง ที ่เกิด ขึ้น อยู  กํ า ลัง มีอ ยู  หรือ กํ า ลัง เปน ไป. นี ่แ หละทา น
ทั ้ง หลาย ใชธ รรมะขอ นี ้ไ ดเพีย งขอ เดีย วเทา นั ้น ก็จ ะมีค วามสดชื ่น สมกับ คํ า วา
contentment ; เปน ความสดชื ่น ที ่ห ลอ เลี ้ย งจิต ใจใหส ดชื ่น หลอ เลี ้ย งโลก
ให ส ดชื่น.
พวกกรรมกรเขาไม สันโดษ เขาไม ถือวา กรรมเป นเครื่องแบ งแยกสัตว
ใหแตกตางกัน เขาเกิด จะยื้อ แยงนายทุน ขึ้น มา ; นี่จะวาอยางไร อยางนี้ดีไหม.
มู ลเหตุ ที่ จะให เกิ ดลัทธิกรรมกรล มนายทุ น ที่ เป น ป ญ หาใหญ อย างเดี ยวของโลก
ในทุก วัน นี ้ มัน เปน อยา งไร มัน มาจากความไมส ัน โดษอยา งถูก วิธ ี ใชห รือ ไม
ฉะนั ้น ถา สัน โดษยัง คุ ม ครองโลกอยู แ ลว ลัท ธิอ ยา งนี ้เกิด ขึ้น ไมไ ด ; โดยที ่ค น
ในโลกมีค วามสัน โดษไปตามที ่ก รรมจํา แนกให วา ตนตอ งเปน อยา งไร. ดัง นั ้น
คําว า “กมฺ มํ สตฺ เ ต วิ ภ ชติ ” ดั ง ที่ ก ล า วแล ว นี้ เราต อ งไม ลื ม .
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ถา เราเขา ใจดว ยสัม มาทิฏ ฐิ ในเรื ่อ งของธรรมะตา ง ๆ โดยเฉพาะ
อยา งยิ ่ง ในเรื่อ งของสัน โดษนี ้แ ลว เพีย งขอ เดีย วเทา นั ้น ก็ย ัง แกป ญ หาชีวิต
ประจําวันไดเสียเกือบหมดแลว ไมตองพูดถึงธรรรมะอีกหลายสิบขอ หลายรอยขอ
หรือหลายพั นขอทีเดียว ซึ่งวากันวา มีอ ยูตั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธน้ี หมายถึง
แปดหมื ่น สี ่พ ัน ขอ ; แต มัน มีไ วเ ผื ่อ เลือ กทั ้ง นั ้น ; ขอ เดีย ว อยา งเดีย วเทา นั ้น
ถาทําถูตองถึงที่สุดแลว มีประโยชนอยางยิ่ง อยางที่กลาวมานี่เอง.
ฉะนั้น จึงขอสรุป วา ถ าเราเข าใจสั น โดษอย างถู กต อ งแล ว อานิ ส งส
จะเกิ ด ขึ้ น คื อ
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๑. มันเปนเหตุปองกันไมใหทําชั่ว ปองกันไมใหเปนบาตาย;
๒. มันเปนเหตใหทํางานสําเร็จ ถาไมอยางนั้นแลว ทํางานไมสําเร็จเต็มที่;
๓. เปนเหตุใหรูสึกรวย รูสึกเปนสุข สนุกในการงาน อยูตลอดเวลา.
นี่แหละจะเอาอยางไรกันอีก ; มันถึงกับไมใหผละไปทําชั่ว ไมให
เปนบา และใหการงานสําเร็จ แลวใหความรูสึกรวยและเปนสุข อยูตลอดเวลา.
ขอนี้หวังวาทานครูบาอาจารยทั้งหลายคงจะนําไปคิด และสนใจเปนพิเศษ วาการที่
จะสนใจ และนํา ธรรมะ มาใชใ นชีวิต ประจํา วัน นั้น มัน ไมไ ดอ ยูที่วา ทา น
ทั้ง หลายไมรูเ รื่อ งนี้เ ลย และมัน ไมอ ยูที่วา ทา นทั้ง หลายไมเ คยไดยิน ไดฟง
เรื่อ งนี้; แตมัน อยูที่วา ทา นไดยิน ไดฟ ง เรื่อ งนี้ ในรูป อื่น ในความหมาย
อยางอื่น ซึ่งผิวเผินบาง ซึ่งผิด ๆ ไปเสียบาง. อยางเรื่องเขาใจสันโดษวาเปนภัย
แกสังคมเปนตน. การที่เขาใจไปวา สันโดษเปนภัยแกค วามเจริญ ของสังคม
เปน ความเขาใจผิด ; และถา หลงผิด ไปตาม มัน ก็เปน เรื่อ งที่ไมมีใครชว ยได
พระพุทธเจาก็ชวยไมได เพราะทานไมไดวาไวอ ยางนั้น.
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ยังมีธรรมะอยางอื่นอีกมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธรรมะหมวด
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ซึ่งรวมเรียกวา ฆราวาสธรรม นั้น มันวิเศษอยางยิ่ง
ในการที่จะแกไขปญหาชีวิต ทุกอยาง ทุกประการได; แตอาตมาไมมีเวลาพอที่จะ
บรรยายในวันนี้.

ตอไปนี้ ยังจะขอยืนยันตอไปวา ไตรลักษณ คือเรื่องอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ที่ไดยินแลวงวงนอนทันทีนั้น ยิ่งเปนประโยชน มากขึ้นไปอีก แตแลว
ก็ไ มมีเ วลาพอที่จ ะอธิบ ายใหเ ห็น ชัด ได จึง ขอยกไปวัน อื่น หรือ แมที่สุด แต
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ธรรมะขอเดียวซึ่งอาตมาตั้งชื่อเอาเองวา แทนที่ จะเรียกวา ไตรลักษณ นั้ น เรียกวา
เอกลัก ษณ ก็ไ ด ; กลา วคือ มีล ัก ษณะเดีย วเทา นั ้น คือ สุญ ญตา นั ้น เอง.
ธรรมะขอนี้ ไดแก ความมีจิตวางจากความรูสึกวา “ตัวกู ของกู” ; เปนธรรมะที่จะ
แก ป ญ หาได ห มด ทั้ งโดยพื้ น ฐาน และโดยปลี ก ย อ ย. นี่ รวมความแล วก็ คื อ การ
เปน อยู โ ดยถูก ตอ งนั ้น แหละ ; เราจะตอ งมีส ัม มาทิฏ ฐิเ ปน หลัก ของการเปน อยู
โดยถูก ตอ ง แลว ก็จ ะมีศ ีล สมาธิ ปญ ญา ที ่ส มบูร ณ ; จะเขา ใจธรรมะตา ง ๆ
ไดถ ูก ตอ ง จน สามารถเอาธรรมะเพีย งขอ เดีย ว มาแกป ญ หาไดทั ้ง หมด ;
ในที่สุดก็จะดิ่งไปในทาง ความคิดนึกที่เฉียบแหลม เขาใจสิ่งตาง ๆ ไดลึกขึ้นจนถึง
กะวา เมื ่อ ธรรมะมีข อ เดีย ว สายเดีย ว แนวเดีย ว เปน ของบุค คลเดีย ว เดิน ไปสู
จุด หมายแหง เดีย วแลว ทํ า ไมทา นไมค ิด บา งวา เราควรจะเห็น ตามที ่เปน จริง วา
แ ม แ ต ม นุ ษ ย ก็ ม ี ค น เดี ย ว, แ ม แ ต ศ าส น า ก็ ม ี ศ าส น าเดี ย ว, จุ ด ห ม าย
ปลายทางของมนุ ษ ย ก็ มี แ ต จุ ด เดี ย ว !
ที ่ว า มนุษ ยทั ้ง หมดมีเ พีย งคนเดีย ว นี ้ห มายความวา ถา เรามองดู
กัน ในแงที ่ส ัต วทั ้ง ปวงตอ งทนทุก ขท รมานแลว มัน เหมือ นกัน หมด คือ ถูก โลภะ
โทสะ โมหะ ย่ํ ายี เหมื อ นกัน หมด ; มี “ตั วกู ของกู ” ที่ ทํ าให ชีวิต กลายเป น นรก
ทั ้ง เปน ขึ ้น มา นี ้เ หมือ นกัน หมด. ฉะนั ้น เราจึง ควรจะรัก กัน เหมือ นกับ คน
คนเดี ย ว ซึ่ ง เป น เหตุ ให เกิ ด เมตตากรุณ าได โดยงา ย. ถ า ท า นขี้ โมโหแก เด็ ก ที่ เป น
ลูก ศิษ ย หรือ แกเ พื ่อ นบา น หรือ แกอ ะไรก็ต าม ขอใหน ึก ถึง ขอ นี ้ คือ ขอ ที ่ว า
ทา นก็ค ือ ฉัน ฉัน ก็ค ือ ทา น คือ คน ๆ เดีย วกัน นี ้ล ว นแตม ีค วามหมายอะไร ๆ
เหมื อ นกั น หมด; แม จ ะมองในแงส มมุ ติ หรือ แงป รมั ต ถ อ ะไร ๆ ก็ เป น คนเดี ย วกั น
เรื ่อ ยไป. แมใ นทางโลก หรือ ทางโลกิย ะนี ้ เราก็ส ามารถมองเขาในฐานะเปน
เพื่ อ น เกิ ด แก เจ็ บ ตาย กั น ได แล ว ก็ เลยเป น คนคนเดี ย วกั น เหมื อ นกั น หมด.
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เมื่อ เห็น วา โลกนี้ หรือ โลกทุก โลก มีม นุษ ยเพีย งคนเดีย ว จึงรัก กัน ; เทา กับ
สามารถ รวมคนทั้งโลกทั้งหมดเปนคนเดียว มีเมตตากันมากถึงอยางนี้.
ที่วา ศาสนาทั้งหมดมีเพียงศาสนาเดียว นั้น หมายความวา ทุก
ศาสนาลวนแตมุงหมายจะทําลายความรูสึกวา “ตัวกู” วา “ของกู” ดวยกันทั้งนั้น.
เราอยาเพงไปที่ขอปลีกยอยต่ํา ๆ เตี้ย ๆ หรือมูลฝอยของศาสนาเลย; เราไปเพงเล็ง
ถึงตัวแทของศาสนากันเถิด; เราจะพบวา มีจุดรวมจุดเดียวกัน ตรงที่เขาก็ลวน
แตมุงหมายที่จะทําลายสิ่งที่เรียกวา “ตัวกู ของกู” คือความเห็นแกตัวนี้ดวย
กันทั้งนั้น. แมวาเขาจะไปบัญญัติผลแหงการทําอยางนั้นเสร็จแลว วาเปนตัวกู
อยา งอื่น ขึ้น มาอีก เปน อาตมัน บริสุท ธิ์ถ าวรขึ้น มาอยา งไรอีก ก็ไ มเ ปน ไร.
เขาอยากจะเรียกอยางนั้นก็ตามใจเขา; แตวาขอปฏิบัติที่เขาสอน เพื่อใหเขาถึง
ความเปนอยางนั้น ก็ลวนแตสอนใหทําลายความเห็นแกความสุขทางเนื้อหนัง ;
ทําลายความเห็นแกตัวชั้นเนื้อหนัง หรือชั้นวัตถุที่เปนอันตรายนี้เสียกอน แลว
ก็นอมไปสูเรื่องทางจิตใจที่สูงขึ้นไป ใหความรูสึกที่เปนตัวกู ของกู นั้นสิ้นไป
ไมเหลืออยูหรือไมแสดงอยูก็ได ; นี่แหละ เรามีศาสนาเดียวกันอยางนี้ ; แลว
จุดหมายปลายทางก็คืออยางนี้ คือ อยูโดยไมมีความวุนวาย มีแตความวาง หรือ
ความสะอาด สวาง สงบ ดวยกันทั้งนั้น.
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ปญหาชีวิตประจําวันก็มีหลักอยาง ปญหาพื้นฐานทั่วไป มันมีก็หลัก
อยางนี้ ; ขอใหเขาใจแนวสังเขปดังที่กลาวมาแลวนี้ ใหแจมแจงเสียกอน จึงจะ
เรีย กวา เขาใจวิธีที่จ ะใชธ รรมะหรือ จริย ธรรมใหปญ หาชีวิต ประจํา วัน ได ใน
ลั ก ษณะที่ ต อ ไปนี้ ท า นทั้ ง หลายจะใช มั น ได เ อง
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เหมือนอยางเราจะเรียนความรูอะไรสักอยาง เชน เรียนภาษาอังกฤษ

;
เราจะตอ งเรีย นจากครูบ าอาจารย ถึง ขนาดที่วา พอใหเรีย นเองได เสีย กอ น;
ตอไปนั้นก็เรียนเอง เรื่องเทาที่อาตมานํามาบรรยายนี้ ก็เหมือ นกันคือ เทาที่
ทา นทั้ง หลายอาจจะเอาไปเรีย นเองได ไปคน ควา ดูเอง จัด ระบบเอาไดเอง;
แลวดําเนินไปไดดวยตนเองโดยแนนอน.

อาตมาขอยุติการบรรยายในเรื่องนี้ลง เพราะหมดเวลาเพียงเทานี้.
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๘
เรื่อง

จริ ธ รรมประเภทเครื่ อ งมื อ
๒๒ มกราคม ๒๕๐๕

---------------ทานครูบาอาจารย ทั้งหลาย,
ในการบรรยายครั้งที่ ๘ นี้ อาตมาจะไดกลาวถึง จริยธรรม ในฐานะที่
เปน เครื่อ งมือ . แทที่จ ริง ธรรมะหรือ ที่เ รีย กวา จริย ธรรมทั้ง ปวง ยอ มเปน
เครื่องมือบําบัดความทุกขของโลกดวยกันทั้งนั้น ไมวาธรรมะหรือจริยธรรมขอไหน ;
แตสําหรับในวันนี้นั้น อาตมาอยากจะชี้ใหเห็น จริยธรรม ในฐานะที่เปนเครื่องมือ
ของจริยธรรมดวยกัน อีกสวนหนึ่งดวย คือธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนเครื่องมือ
ของธรรมะประเภทอื่น. นี่ก็ตองเรียกวาเครื่องมือเหมือนกัน. ขอที่วาจริยธรรม
ทั้งปวงเปนเครื่องมือบําบัดทุกขนั้น ทานทั้งหลายควรจะทราบไดเอง เพราะฉะนั้น
จึงไมไดนํามาวินิจฉัยใหฟง; ตั้งใจแตจะวินิจฉัยกันถึงจริยธรรมสวนที่เปนเครื่องมือ
ของจริยธรรมอื่นที่สูงขึ้นไป หรือที่เปนตัวการสําคัญยิ่งไปกวานั้น เพราะฉะนั้ น
ขอใหเขาใจตามนี้ดวย.
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ในขอ แรกเราจะพิจ ารณาดูก ัน ถึง คํ า วา เครื ่อ งมือ . สิ ่ง ที ่เ รีย กวา
เครื่องมือนี้ สําคัญมากสําคัญนอยเพียงไรขอใหสนใจเปนพิเศษ คืออยาไดลําเอียง
แก สิ่ งสิ่ งนี้ ซึ่ง เราจะเห็ น ได วาเครื่อ งมื อ นั้ น บางอย างถ าขาดเสี ยแล วเราทํ าอะไร
ไมไ ดเ ลย. เชน วา เราจะตัด ไม จะเปน ไมต น ใหญห รือ ตน เล็ก ก็ต าม ถา ไมมี
เครื่อ งมือ จะตัด อยา งไร จะเอาฟน กัด หรือ วา จะทํ า อยา งไร; หรือ แมที ่ส ุด แต
เรื่อ งของความเจริญ ที่ เจริญ ขึ้ น มาแล วถึ งขนาดที่ มี รถ มี เรือ มี เรือ บิ น ใช ถ าไม มี
เครื ่อ งมือ สิ ่ง เหลา นั ้น ก็จ ะเปน หมัน ลงในวัน ใดวัน หนึ ่ง . ฉะนั ้น ขออยา ได
ตี ค าเครื่องมื อนี้ วาเป นสิ่ งเล็ กน อ ยเลย; มั นจะสํ าคั ญ มากสํ าคั ญ น อยกว าของจริง
อยางไรนั้นลองวินิจฉัยกันดูใหดีๆ.
สิ ่ง ตา งๆ ที ่เ ปน เครื ่อ งมือ เหลา นั ้น ถา ไมถ ูก นํ า มาใชใ นฐานะเปน
เครื่อ งมือ แลว มัน ก็ไมมีคาอะไร คือ เก็บ ไวเฉยๆ ก็ไมเปน เครื่อ งมือ ; ตอ เมื่อ นํ า
มาใชจ ริง ๆ จึง จะสํ า เร็จ ประโยชน และเปน เครื่อ งมือ ขึ ้น มา; แตถ า ใชไ มเ ปน
มันก็ไมมีประโยชน และเกิดความเสียหายขึ้นดวย; และถาใชผิดยิ่งไปกวานั้นอีก
ก็ก ลายเปน อัน ตราย เชน ใชเปน อาวุธ เครื่อ งทํา ลายกัน ไปเลย ดัง ที่เราจะไดยิน
ไดฟงวา มีเรื่อ งทะเลาะวิว าทและตีกัน ดวยเครื่อ งมือ ซึ่งไมใชเปน อาวุธ เลย แต
ก็ใชเปนอาวุธได.
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ธรรมะนี ้ก ็เ หมือ นกับ เครื ่อ งมือ เหลา นั ้น ถา ใชไ มเ ปน ก็บ าดมือ ได
เหมือ นกัน คือ บาดบุค คลผูนั ้น ทํ า อัน ตรายแกบ ุค คลผูนั้น อยา งที่พ ระพุท ธเจา
ทา นตรัส วา “พรหมจรรยที ่ล ูบ คลํ า ไมด ี ยอ มเปน อัน ตรายแกภ ิก ษุนั ้น ; เหมือ น
หญ าคาที่ จั บ ไม ดี แล วดึ งมา ย อ มบาดมื อ ผู จั บฉะนั้ น”. นี่ ขอให เข าใจว า สิ่ งที่ เรา
เรียกกันวา เครื่องมือ และรูวามันเปนประโยชนนั้น จะตองรูจักใชใหถูก ใชใหดี.
เราไดเ ห็น การใชธ รรมะหรือ จริย ธรรมนี้ใ นลัก ษณะอยา งไรบา ง? เราจะเห็น วา
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สวนมากมีการใชไปในทางแสวงหาประโยชนอยางอื่น ซึ่งไมตรงตามความหมาย
ของธรรมะเลย; คือ ไมไ ดใ ชเ ปน เครื่อ งมือ นั่น เอง; หรือ จะใชเ ปน เครื่อ งมือ
ก็ เ ป น เครื่อ งมือ ที ่ผ ิด ทาง เชน เอาไวพ ูด กัน ไวอ วดกัน เอาไวเถีย งกัน เอาไว
ทะเลาะวิวาทกัน ดวยความรูเรื่องธรรมะ; อยางนี้เรียกวาใชผิดทาง และไมได
ใชอยางเครื่องมือ จึงเกิดความแตกแยก เกิดความผิดพองหมองใจกัน กลายเปน
อันตรายไปเสีย และกลับเปนโทษ แทนที่จะเปนคุณ ; เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจ
ใหชัด เจนลงไปวา จริย ธรรม หรือ ธรรมะนี้ จะตอ งใชใหถูก ตอ ง ในฐานะเปน
เครื่อ งมือ โดยวิธ ีที ่ถ ูก ทางเสมอไป มิฉ ะนั ้น แลว ก็เ ปน อัน ตรายเทา กัน กับ ที่
เปนคุณ.
อยากจะยกตัวอยางวา แมวาเราจะชวยกันพยายามพิมพพระไตรปฎกให
มากมายทวมโลก และศาสนาไหนก็พยายามพิมพพระไตรปฎก คือพิมพพระคัมภีร
ของตนๆ ออกใหทวมโลกไปหมดดวยกันทุกศาสนา มันก็ยังชวยอะไรไมได ยัง
ไมมีหวังวาจะชวยอะไรได เพราะวายังไมไดใชเปนเครื่องมือ; และอีกทีหนึ่งก็คือ
ใชเปนเครือ่ งมือผิดๆ โดยเรียนรูมาก แลวก็อวดกันแตความรู ทะเลาะวิวาทกัน
ขม ขี่กัน ดูห มิ่น ดูถูก กัน เชน เดีย วกับ ที่พ ระพุท ธเจา ทา นไดต รัส ไวอ ีก แหง หนึ่ง
มีใจความวา ธรรมนี้เหมือนพวงแพสําหรับขามฟาก แตสาวกบางพวกนั้นแทนที่
จะใชแพขามฟาก กลับเอาไปขายเสีย เอาไมไผออกไปขายเสีย หรือวาชักไมไผ
ออกมาหวดตีกันชุลมุนไปเลยเชนนี้. ฉะนั้นอยาประมาท วามีหนังสือจริยธรรม
หรือพิมพตํารับตําราขึ้นไวเปนหลักแลวจะเปนอันปลอดภัย หรือวางใจได.
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ขอใหเขา ใจวา พระไตรปฎ กนั้น จะตอ งถูก นํา มาใชเปน เครื่อ งมือ
สําหรับศึกษา และสําหรับปฏิบัติเสียกอน ธรรมะจึงเกิดขึ้นเปนเครื่องมือสําหรับ
กํา จัด ความทุก ขสืบ ไป. เรื่อ งนี้เ ปน เรื่อ งที่จ ะชัก ชา รีร ออยูไ มไ ด และจะไมไ ด
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ยิ่ง ขึ้น ทุก ที เพราะเหตุวา โลกเรานี้ห มุน เร็ว ยิ่ง ขึ้น ทุก ที. ถา เมื่อ กลา วอยา งนี้
บางทานอาจจะนึกสงสัย บางทานอาจจะนึกขบขันหรือหัวเราะเยาะอยูในใจ วาโลก
หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกทีหรือ แตอาตมาก็ยังยืนยันวา โลกหมุนเร็วขึ้นทุกที ผูที่เปน
นักวิทยาศาสตรรูเรื่องโลกดี รูเรื่องกอนโลก คือ The globe นี้ดี คงจะยืนยันวา
โลกยังคงหมุนรอบตัวเอง ๒๔ ชั่วโมง ; รอบดวงอาทิตย ๓๖๕ วัน ; อะไรๆ
ของมันยังเทาเดิมนั้นก็จริง นั่นก็ถูก; เพราะวาเขาเปนนักวิทยาศาสตรในทางวัตถุ
เขาจึงรูวามันยังคงที่อยู หมุนคงที่อยู.
เราไปดูในหัว ใจของพวกนัก การเมือ ง หรือ พวกนัก สงคราม นัก
เศรษฐกิจอะไรๆ ดูเถอะ เราจะเห็นวาใจของเขากําลังรอนเปนไฟ คาที่สิ่งตางๆ
มัน เปลี่ย นไปเร็ว มัน หมุน ไปเร็ว จนเขาทํา ไมทัน ; วัน หนึ่ง คืน หนึ่ง คลา ย
กับมันมีเวลานอยมาก ที่จะใหเขาทําสิ่งตางๆ ใหลุลวงไดทันเวลา ราวกับวันหนึ่ง
มีสัก ๑๕ ชั่วโมงเทานั้น ไมถึง ๒๔ ชั่วโมง.
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สวนในทางธรรมะนั้น ทานสอนใหรูสึกวา ความทุกขที่เกิดมาจาก
ความเกิด แก เจ็บ ตาย อะไรทํานองนี้ ไดบีบคั้นรุกเราหนักขึ้น ตามที่เราไดอยู
ในโลกมานาน พอที่จะรูจักสิ่งตาง ๆ กวางขวาง จนมีความอยาก มีความทะเยอ
ทะยาน ความหลงใหลมากขึ้นตามอายุ. นี่ขอใหเขาใจวา ถาเรามองกันในทางวัตถุ
หรือทางรูปธรรมแลว โลกก็หมุนเร็วยิ่งขึ้นเทาเดิม, แตถามองกันในทางจิต ทาง
วิญญาณแลว โลกนี้หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกที เทากันกับความกาวหนาของคนในโลก.
ทานทั้งหลายกําลังรูสึกวาขาดแคลนอะไร ๆ อยูมากมายทีเดียว และ
กําลังมากมายยิ่งขึ้น คือไมเพียงพอแกความตองการยิ่งขึ้น, ยังมีสิ่งที่จะตองรู
ตองทํา ตองแกปญหา ตองสะสางตาง ๆ มากขึ้นอยางนี้, นี้เรียกวาเปนเรื่อง
ที่มองใหเห็นชัดในทางวิญญาณ วาโลกนี้มันยิ่งหมุนเร็วขึ้นอยางไร. ถาเรามัว
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มองกัน แตว ัต ถุ เราไมอ าจจะเขา ใจธรรมะ หรือ จริย ธรรมได. ถา เรารู จ ัก มอง
ในทางวิญ ญาณ ทางดานลึกของจิตใจ เราอาจจะไดความเขาใจที่ถูกตองกวา
ที่มีป ระโยชนแ กเ รื่อ งความดับ ทุก ขข องเราเร็ว ยิ่ง กวา . สมมุติวา เราจะมองดู
ไกตีกัน แมวกัดกัน สุนัขกัดกัน เราก็เฉยๆ รูสึกวาไม เห็นมีอะไร ; และก็เห็ นวา
มั นผิดด วยกั นทั้ ง ๒ ฝ าย มั นจึงกั ดกัน แต ที คนกั ดกั น ทํ าไมเราไม เห็ นอย างนั้ น
บา ง ; นี่ก็เพราะเราไปมองในดา นวิญ ญาณ หรือ ในดา นลึก ทางจิต ใจ : พวก
นั กการเมื องในประเทศกั ดกั นระหวางกลุ ม, หรือประเทศระหวางประเทศกั ดกั น,
หรือวาคายระหวางคายหลายๆ ประเทศรวมกันแลวกัดกัน, นี่เราทําไมจึงไมรูสึก
เฉยๆ เหมือ นกับ ไกต ีกัน แมวกัด กัน หรือ สุนัข กัด กัน อยา งนั ้น บา ง. นี ่เพราะ
เรามองในดา นวิญ ญานสูง ขึ้น ไปนั ่น เอง. แตก็นา แปลกที ่วา ทํา ไมเราจึง ไมรูส ึก
วามันก็เหมือนกันในอีกแงหนึ่ง แลวก็เกลียดมันเทาๆ กันในขอวา ตางฝายตางก็
ลุม หลงในวัต ถุน ิย มดว ยกัน ทั ้ง นั ้น จึง ไดกัด กัน . จะเปน สุน ัข กัด กัน หรือ แมว
กัด กัน หรือ ไกต ีก ัน มัน ก็เรื่อ งวัต ถุน ิย มเปน มูล เหตุ ; ทีค่ นรบกัน ทํ า สงคราม
ยืด เยื ้อ ตอ กัน นี ้ ก็เ รื่อ งวัต ถุน ิย มเปน ตน เหตุ; มัน จึง แปลกอยู วา ทํ า ไมจึง ไม
เกลียดวัตถุนิยมที่คนหลงใหล แลวกลับไปนึกดูถูกดูหมิ่นไกและสุนัขที่กัดกัน เชนนี้
เปน ตน . ฉะนั้น ขอใหเรารูจัก มองในดา นลึก คือ ดา นจิต หรือ ดานวิญ ญาณลึก
ยิ่งขึ้นไป จนเห็นความจําเปนที่เราจะตองมีเครื่องมือในการที่จะกําจัดภัยอันตราย
ของวัต ถุนิย ม ซึ่ง เปน มูล เหตุข องการกัด กัน . ขออภัย ที่ตอ งใชคํา งา ยๆ ตรงๆ
อยางนี้ เพื่อประหยัดเวลา เพราะมันแสดงความหมายไดดีกวา.
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ถาเราพยายามมองใหละเอียดดวยสติปญญาอยางนี้แลว เราจะมองเห็น
ชัด ทีเดียววา ธรรมะหรือจริยธรรมนี้ เปนเครื่องมืออยางวิเศษที่จะควบคุมวัตถุ
ที ่จ ะเปน พิษ ขึ ้น มา คือ ลัท ธิวัต ถุนิย มนั ่น เอง ; และโดยทั ่ว ๆ ไปจะตอ งเปน
อยา งนั้น เสมอ ; คือ จริย ธรรมนั้น ถา เปน จริย ธรรมแทแ ลว ไมวา ศาสนาไหน
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จะตอ งทําหนาที่อ ยางนี้ทั้งนั้น . แตแลวมัน ก็มีปญ หาอยางที่วามาแลว เพราะวา
ตา งคนตา งฝา ยตา งหัน หลัง ใหศ าสนาของตน; หรือ บางพวกถึง กับ ไมม ีสิ ่ง ที่
เรีย กวา ศาสนา เอาเสีย เลย พวกที่มีศ าสนาก็เ ฉยเมย หรือ หัน หลัง ใหศ าสนา
ของตน ; เลน ตลก หรือ แกต ัว ไดต า งๆ นานา ในปญ หาที ่เ กี ่ย วกับ ศาสนา
ฉะนั ้น บาปกรรมจึง เกิด ขึ้น เปน สว นรวม ทํ า ใหโ ลกเราประสบวิก ฤติก ารณถ าวร
อยู เรื่อ ย เพราะวา เราไมใ ชศ าสนา ธรรมะ หรือ จริย ธรรม เปน เครื่อ งมือ ใหถ ูก
วิธีดังที่ก ลาวแลว; เพราะฉะนั้น จึง หวังวา ทานครูบ าอาจารยทั้ง หลายจะไดใช
ความพยายามมองดูในแงนี้ ใหเห็นความสําคัญที่สุดของสิ่งที่เรียกวา จริยธรรม นั้น
แลวนําไปใชใหเต็มที่ ในความหมายของคําวา “เครื่องมือ”.
อาตมาอยากจะแนะใหพิจ ารณาเปน พิเศษลงไป ในขอ ที่วา ธรรมะ
หรือจริยธรรม บางอยางบางประเภทนั้ น เป นเครื่องมื อของจริยธรรม ประเภทอื่น
ที่ยิ่งขึ้นไป หรือที่ สูงขึ้นไป ; สรุปความก็คื อวา ธรรมะก็เป นเครื่องมื อให แก ธรรมะ
ไดเ หมือ นกัน . เมื ่อ ธรรมะทั ้ง หมดเปน เครื่อ งมือ ไดโ ดยสมบูร ณแ ลว ธรรมะก็
บําบัดความทุกขของโลกเราได. ปญหายากมันมีอยูทีวา การปฏิบัติธรรมในขั้นสูง
ขั ้น ลึก นั ้น มัน ยาก; แตเ ราก็จ ะแกไ ขไดด ว ยใชธ รรมะอีก ประเภทหนึ ่ง เปน
เครื่อ งมือ แกไ ขความยากนั้น . เพราะฉะนั้น พระพุท ธเจา ทา นจึง ทรงสอน หรือ
ทรงแนะธรรมะอีก ประเภทหนึ่ง ในฐานะที่เ ปน เครื่อ งมือ ; เชน ธรรมะหมวดที่
เรียกวา อิทธิบาทเปนตนก็เปนธรรมประเภทเครื่องมือ สําหรับปฏิบัติธรรมะที่ยาก
ขึ ้น ไป เชน โพชฌงค เปน ตน ใหสํ า เร็จ ไปไดโ ดยงา ย. นี ้ข อใหส นใจใหด ีๆ
โดยเราจะตั้ งต นดู ไปจากสิ่ งที่ เรารูจักดี อยู แล ว คื อการศึ กษา ๔ ประเภท ซึ่งท าน
ครูบ าอาจารยทั ้ง หลายช่ํ า ชองดี และไดย ิน อยู แ ลว วา จริย ศึก ษา พุท ธิศ ึก ษา
พลศึกษา และหัตถศึกษา.
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เมื่อมองดูความหมายของสิ่งทั้ง ๔ นี้ใหประจักษ เราจะพบวา :
พุ ท ธิ ศึ ก ษา
จริ ย ศึ ก ษา
พลศึ ก ษา
หัตถศึกษา

หมายถึ ง
หมายถึ ง
หมายถึ ง
หมายถึง

ความรู ดี ;
ความประพฤติ ดี ;
ความมี กํา ลั ง วั ง ชาดี ;
ความมีปจ จัย เครื่อ งยัง ชีวิต ดี;

ดูเ ถิด มัน ไมซ้ํา กัน เลย; แตดูใ หดีอีก ทีห นึ่ง วา แตล ะอยา งๆ นั้น
มันจะไปไดตามลําพังละหรือ ? ถาดูใหดีแลวจะเห็นวา มันตองอาศัยกันทั้งนั้น;
นั่ นแหละคื อความที่ มั นเป นเครื่องมื อให แก กั นและกั น. แม วาการศึ กษาทั้ ง ๔
อยา งนั้น แตล ะอยางๆ เปน เครื่อ งมือ เพื ่อ กําจัด ความทุก ข กํา จัด สิ่งที่ไมพ ึง
ปรารถนาอยูไดในตัวมันเองก็ตาม, แตพรอมกันนั้น ตางก็เปนเครื่องมือแกกัน
และกัน; เพราะฉะนั้นจึงขอรองวาอยามองขามสวนนี้เสีย ซึ่งเปนสวนสําคัญ
อยางยิ่ง ทําไมจึงวาสําคัญ? ก็เพราะวา ถาทานทั้งหลายไมใชการศึกษาทั้ง ๔ นี้
ใหเปนเครื่องมือแกกันและกันแลว อาจจะลมเหลวไปทั้งหมดก็ได หรือไดผลแต
นอยที่สุด. บางยุคบางสมัยคนเรานึกถึงกันแตเรื่องพุทธิศึกษา คือวิชาความรู
ผลก็เกิดเสียหายมากมาย จนเห็นคาของจริยศึกษาขึ้นมา.
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ทีนี้มาพบตอไปวา ถาสนใจแตเรือ่ งความรูและเรื่องจริยศึกษา ถา
อนามัย ทางกายหรือ ทางจิต ไมดี ก็ไ ปไมไ หวอีก เหมือ นกัน ; ฉะนั้น จึง เกิด มี
พลศึ ก ษา หรือการศึกษาประเภทนี้ขึ้นมา.

ตอมาพบวา ถาเขาไมคลองแคลวในการใชมือ ใชเทา ใชอวัยวะ
ไมคลองแคลวในการที่จะดํารงชีวิตอยู ก็ไปไมไหวอีกเหมือนกัน เพราะจะเอา
กําลังกายมาจากไหน มันจะมีปญหายุงยากไปหมด จึงอาศัยการฝกฝนกําลังกาย
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อวัย วะเครื่อ งที ่จ ะใชนี ้ใ หด ีขึ ้น อีก สว นหนึ ่ง ; เพื ่อ เปน เครื่อ งฝก ใหเ ฉลีย วฉลาด
ดว ย เพื ่อ เปน ปจ จัย เครื่อ งยัง ชีพ ดว ย ; ฉะนั ้น จึง มีขึ ้น มาครบทั ้ง สี ่. นี ้เ รีย กวา
เปน เครื่อ งมือ แกกัน และกัน อยา งที ่จ ะขาดเสีย ไมไ ด ; และเมื ่อ เปน เครื่อ งมือ ให
กัน และกัน แลว มัน ก็แ นน แฟน มั่น คงถึงที่ส ุด ดว ยกัน เลยเอาไปใชเปน เครื่อ งมือ
บําบัดทุกขไดดี ไดจริง ไดตลอดชีวิตของบุคคลคนนั้นไป.
ขอใหส นใจธรรมะ ในฐานะที ่ม ี ลัก ษณะ เปน เครื่อ งมือ มี หนา ที่
เปนเครื่องมือ ; และใชใหถูกตองนี้ เปนอยางมาก.
เราจะดู กัน ให ล ะเอี ยดต อ ไปวา สิ่งที่ เรียกวาเป น เครื่องมื อ โดยแท จริง
และถึงที่สุดอยางนี้นั้น เอาไปใชเพื่ อทําอะไรกัน ? ในการที่วาเพื่ อบํ าบั ดทุกขนั้ น
หมายถึง ทํ า อะไร; และสว นใหญที ่ส ุด ที ่เ ปน หลัก พื ้น ฐานที ่ส ุด นั ้น หมายถึง
ใช เ พื่ อ ทํา อะไร.
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เพื่อความรูรอบคอบของทานครูบาอาจารยทั้งหลาย อาตมาอยากจะแนะ
สิ ่ง ที ่เปน ศัต รูพื ้น ฐานที ่ส ุด ของมนุษ ยเรา. ศัต รูนี ้ เราเรีย กวา “ธรรมชาติ” ก็ไ ด
มันถูกอยางมากมาย; คือธรรมชาติเปนสิ่งที่ไมอํานวยสิ่งตางๆ ตามความประสงค
ของเรานั ่น เอง. เราจะตอ งตอ สู ม ัน เอาชนะมัน ใหไ ด เชน ธรรมชาติแ หง
ความ เกิด แก เจ็บ ตาย; ธรรมชาติแ หง ความที ่สิ ่ง ตา งๆ ไมเปน ไปตามที ่เรา
ตอ งการ. เราจะตอ งบัง คับ หรือ ตอ สู  หรือ จัด หรือ ทํ า มัน ใหไ ดเ พีย งพอแก
ที่ เ ราตอ งการ ; และที ่จํา เปน อยา งยิ่ง ก็ค ือ ไมใหม ัน เปน ทุก ขขึ้น มาได ไมใหทํ า
ความทุก ขใ หแ กเ ราได. เราเอาเพีย งเทา นี ้ก ็พ อแลว เหลือ นอกนั ้น ก็ต ามใจ
ธรรมชาติเถิด จะเปนอยางไรก็สุดแท.
ปญหาสวนที่ลึกลงไปอีกนั้นมันอยูที่วา ธรรมชาติมันเปนตอยางนั้นมาแต
เดิม เราจึงถือวามันเปนเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกกันวา บาปดั่งเดิม หรือ original
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sin ของคริส เตีย น. ฝายคริส เตีย นเขาถือ กัน วา อาดัม กับ อีฟ ไดทํา ผิด ตั้ง แต
วัน แรกๆ ที ่ส รา งมนุษ ยขึ้น มาในโลก และความผิด ของอาดัม กับ อีฟ ถือ เปน
original sin ของมนุ ษ ย ทั้งหมด ตกทอดมาถึงลูก หลานสมั ยนี้ ที่ จะตองทนทุก ข
อยา งนั ้น อยา งนี ้ ซึ ่ง จะตอ งหัน หนา เขา พึ ่ง พระเปน เจา อยู เ รื่อ ย เพราะบาป
ดั้ง เดิม นั ้น ยัง ไมข าดตอน ; ยัง มีม าถึง ยุค นี ้. อยา งนี ้ม ัน เขา รูป กัน แลว กับ ที ่ทา น
ครูบาอาจารย ไดรบเราสงปญหามาถามมากมายหลายทาน วาขอใหอธิบายดวยการ
เปรีย บเทีย บ ; ขอใหย กตัว อยา ง ขอใหอ ุป มา ; ทีนี ้อ าตมาจะลองอุป มา และ
ขอใหคอยฟงใหดีก็แลวกัน.
ในฝายพุ ทธศาสนาเรานี้ก็มีสิ่งที่เรียกวา original sin หรือบาปดั้งเดิมนี้
เหมือนกัน ; แตถามองไมเห็น ก็กลับจะหัวเราะเยาะวา มันก็เป นคริสเตี ยนไปซิ.
ที ่จ ริง มัน ก็ไ มใ ชค ริส เตีย นหรือ อะไร มัน เปน เรื ่อ งของธรรมชาติโ ดยแท. ไม
วา มนุษ ยค นไหน ลว นแตม ีภ าวะที ่เ รีย กวา บาปดั ้ง เดิม นี ้ รบกวนกัน อยู ทั ้ง นั ้น ;
คือ ความโง ความหลง หรือ อวิช ชา ที ่เปน เหตุใ หทํ า อะไรผิด พลาด ขนาดเห็น
กงจั กรเป นดอกบั วอยู ด วยทั้ งนั้ น; ฉะนั้ น อาตมาอยากจะเล านิ ทานอี กจะดี กว า
ไมเสียเวลามากนัก เพราะวามันแสดงความหมายที่ลึกไดดวยตัวมันเอง.
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นิทานที่จะนํามาเลาใหเขาใจในเรื่อง original sin นี้ เลาวา เมื่อพระเจา
สรา งโลกขึ ้น มาใหมๆ นั ้น พระเจา เห็น วา สรา งโลกขึ ้น มาอยู เปลา ไมม ีอ ะไรนี้
ไมไ ดป ระโยชนอ ะไร จึง สรา งมนุษ ยขึ ้น มาดว ยความหวัง วา เพื ่อ ทํ า โลกนี ้ใ หมี
ประโยชน. นี ่โ ปรดชว ยกํ า หนดจดจํ า ใหแ มน ยํ า วา สรา งมนุษ ยขึ ้น มาในโลกนี้
เพื่ อ ให โลก คื อ The globe หรือ The earth นี้ มี ป ระโยชน อย า เป น ดิ น เปล า ๆ
เปน โลกเปลา ๆ. ที่นี่ มนุษ ยค นแรกถูก สรางขึ้น มานี้ไมรูจัก แมแ ตตัว เอง เหมือ น
กะเด็ก ๆ คลอดออกจากทอ งแม แกไมรูจัก แมแ ตต ัว แกเองวา เปน อะไร ; นี ่ค ือ
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บาปดั่งเดิมมีอยางนี้. เขาไมรูจักวาตัวเองคืออะไร; ถูกพระเจาสรางขึ้นมาหยกๆ
ใหมๆ เดี๋ยวนี้ เปนคนแรกในโลก ก็งงถึงกับ ตอ งถามพระเจาวา นี่ฉัน เปนใคร.
พระเจาบอกวา แกเปน คน เขาก็ยังงงอยูวาเปน คนนี่น ะ เปน ทําไม พระเจาวา
เปน เพื ่อ ทํ า ใหโ ลกนี ้ม ีค า มีป ระโยชน หรือ มีค วามงดงาม นา อยู  นา ดูขึ ้น .
เขาก็ถามวา จะใหอยูนานเทาไร จะตอ งทําอะไรมากนอยเทาไรพระเจาบอกวา
ใหอยู ๓๐ ป ทําประโยชนในโลกนี้ ๓๐ ป ; แลวก็ปลอยใหมนุษยนั้นทําไปตาม
ขอตกลง.
พระเจาเห็น วา ถามนุษ ยไมมีสัตวที่เปน เครื่อ งมือ ; เพราะเครื่องมือ
นี่สําคัญ ; แลวมนุษยจะทํามาหากันอยางไรได จึงไดสรางสัตวประเภท วัว ควาย
เปน ตน ที ่จ ะเปน เครื่อ งมือ ทํ า นา เลี ้ย งชีวิต ทํ า กสิก รรม เกษตรกรรมตา งๆ
ขึ้นมา. วัวก็ถามพระเป นเจาดวยความงง เหมื อนกะที่ มนุษยเคยถาม วาฉันเป น
อะไร. พระเจา ก็วา แกเปน วัว . เปน ทํา ไม ? ตอบวา เปน เครื่อ งมือ ใหม นุษ ย
ทํ า กิน ทํ า นา ไถนา. ถามวา ใหทํ า นานเทา ไร ทํ า กี ่ม ากนอ ย ; ตอบวา
๓๐ ป . แต วั วนั้ นมี ป ญ ญามาจากไหนก็ ไม ท ราบ ได ค านว า ๓๐ ป นี่ นานเกิ นไป
สํา หรับ ทํ า งานหนัก ไมยุต ิธ รรมเลย ควรจะใหอ ยู น อ ยกวา นั ้น , พระเจา ก็เห็น
จริงด วย ก็ เลยเอออวยว า วั วไม ต อ งอยู ถึ ง ๓๐ ป คื อ ไม ต อ งทนทํ างานนานถึ ง
๓๐ ป ; มีอ ายุเพีย งสัก ประมาณ ๑๐ ปก ็แ ลว กัน . นี ้ค ิด ดูเถิด แมแ ตวัว ก็รูจ ัก
วา เวลามากเกิน ไปมัน ตอ งทนทุก ขท รมานมากเกิน ไปนั้น นะไมไ หว; แตม นุษ ย
ไมเห็น พูด อะไรสัก คํา สามสิบ ปก็ส ามสิบ ป ; มิห นําซ้ํา มนุษ ยนี้คอ ยยอบคอ ย
คลานเขามาหาพระเปน เจา แลวขอรอ งวิงวอนอยางยิ่งวา ยี่สิบ ปที่ล ดใหวัวนั้น
ขอใหเอามาเพื่อใหแกคนเถอะ. พระเปนเจาไดฟงก็รูสึกเกลียดน้ําหนาคนที่ตะกละ
หรือละโมบถึงเพียงนี้ ทั้งไมรูวาจะลงโทษอยางไรดีใหสาสมกัน ; แตแลวก็พบวา
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การที่เพิ่มใหมันอีกยี่สิบปนั้นแหละ เปนการลงโทษสาสมกัน คือใหมันไดของวัวไป
๒๐ ป เอาไปบวกใหมนุษยเปน ๕๐ ป ; ใหมีอายุอยูได ๕๐ ป.
ตอมาพระเปนเจาเห็นวา มนุษยยังไมมีสัตวประเภทชวยอารักขา ไมมี
เครื่องมือสําหรับอารักขา จึงไดสรางสัตวประเภทสุนัขเฝาบานขึ้น ใหชวยมนุษย
ในการอารัก ขา. สุนัข ก็ง งอยา งที่มีม าแลว จึง ถามพระเจา วา ฉัน เปน อะไร.
พระเจา บอกวา เปน สุน ัข . เปน ทํ า ไม? ก็วา ใหช ว ยเฝา ทรัพ ย แลว อยา หลับ
อยา นอนเสีย ถามวา มีอ ายุน านเทา ไร ; ก็ต อบวา สามสิบ ปอีก . พระเจา
เอากฎเกณฑ ๓๐ ปม าใชเรื่อ ย ; สุน ัข มานึก ดูวา อดนอนตั ้ง ๓๐ ป ไมส นุก
ไมยุติธรรม อางเหตุผ ลตางๆ นานาใหล ด ; พระเจา ก็ตอ งลดดวยความเห็น ใจ
ก็คือ ลดให ๒๐ ปอีก วา สัต วป ระเภทสุน ัข นี ้ใ หม ีอ ายุส ัก ๑๐ ปโ ดยประมาณ
ก็ แ ล ว กั น ก็ เ ลยตกลงกั น ได ; เลยเป น ว า สุ น ั ข มี อ ายุ ร าวนั ้ น . ที นี ่ ค นเรา
นี้แหละอุตสาหแข็งใจยอมคลานเขามา พินอบพิเทากระเซากระซี้พระเปนเจาอีกวา
ที่ลดใหสุนัข ๒๐ ปนี้ กรุณาเอามาเพิ่มใหแกคนเถิด. พระเปนเจายิ่งโมโหหนักขึ้น
กวาทีแรก คิดวาจะทําอยางไรใหสาสมแกความตะกละของมนุษยสักที ; แตแลว
ก็ไมพ บวิธีไหนที่ดีก วาที่จ ะตอ งเพิ่ม ใหมัน อีก ; แลว ก็เพิ ่ม ใหมัน อีก คือ ยอมเพิ ่ม
ใหม ัน ตามที ่ต อ งการอีก ๒๐ ป ; เปน อัน วา คนก็ไ ดอ ายุข องสุน ัข อีก ๒๐ ป
รวมเปน ๗๐ ป.
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ตอมาพระเปนเจาเห็นวา สัตวที่เปนเครื่องเริงรื่นของมนุษ ยนี้ยังไมมี
คือ เครื่อ งมือ ใหหัว เราะนี้ยัง ไมมี ; มนุษ ยไ มไ ดหัว เราะเดี๋ย วจะเปน โรคอะไร
บางอยางตายก็ได เพราะปอดไมแข็งแรง ; จึงไดสรางสัตวที่ชวยใหเกิดการหัวเราะ
ก็คือ ลิง เปน ตน . พระเจา สรา งลิง ขึ้น มาแลว ลิง ก็ง งเหมือ นกัน อีก ; มัน ถาม
ว า มั น เป น อ ะไร. ต อ บ ว า เป น ลิ ง . เป น ทํ า ไม ? เพื ่ อ ให ค น ได ห ั ว เราะ
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ให อยู กี่ป ? ก็ ๓๐ ป อี กตามเคย. ลิงก็อ างเหตุ ผลต างๆ นานาวา งานนี้ หนั กมาก
งานศิ ล ปนี้ ห นั ก มาก ขอให ล ดจนได ; ก็ ล ดให ๒๐ ป อี ก เหมื อ นกั น . กฎเกณฑ
๒๐ ปนี้ใชไดเรื่อย ; ก็เปนอันวาลิงมีอายุอยูได ๑๐ ปโดยประมาณ; ๒๐ ปลดให
ไมตอ งทนอยู. มนุษ ยก็แ ข็ง ใจยอมหมอบคลานเขา มากระซี้ก ระเซา ถึง ทีสุด วา
แมที ่ล ดใหล ิง ๒๐ ป ก็เ พิ ่ม ใหแ กม นุษ ยเ ถิด พระเปน เจา โมโห ๓ เทา
แตก็ไมรูวาจะทําอยางไร ก็เลยลงโทษมันใหสาสมกัน ดวยการเพิ่มอายุชนิดลิงใหมัน
ไปอีก ๒๐ ป ; แลวก็ปลอยใหสิ่งตางๆ เปนไปอยางที่ตกลงกัน โดยไมมีการแกไข
ไมยอมแกไข. อะไรจะเกิดขึ้น จงคอยดูตอไป.
อยางนี้ ทานทั้งหลายลองคิดดูทีเถิด วามันจะจัดเปนบาปดั้งเดิม หรือ
orginal sin ของมนุษ ยไดห รือ ไม ? เรีย กชื่อ อยา งเดีย วกัน กับ ของคริส เตีย นได
หรือไม ? อาตมาเห็นวา ตรงกันแท ; คือ มนุษ ยคนแรก คนดั้งเดิมนั้นไดทําผิด
ไวอยางนี้แลว บาปนั้นตกทอดมาถึงลูกหลาน ซึ่งจะเห็นไดวามนุษยลูกหลานกําลัง
ทนทรมานอยูอยางไรบาง. เมื่อมนุษยนั้นไดเกิดมาแลว มีอายุระหวาง ๓๐ ป นั้น
พอดูได ; คนเราอายุตั้งแต ๑ ป ถึง ๓๐ ป นั้น มันสวยสดงดงามพอดูได; เกิดมา
ก็ เจริ ญ วั ย แล วก็ ส วยขึ้ น ทุ ก ที แข็ งแรงขึ้ น ทุ ก ที น าดู ยิ่ งขึ้ น ทุ ก ที นี่ พ อจะเรีย กว า
มนุษ ยได ; เขารูปเขารอยกันไดดี กับที่จะทําใหโลกนี้งดงาม ไมรกรางวางเปลา.
แตพอมนุษยมีอายุเลย ๓๐ ปไปจนถึง ๕๐ ปนี้ก็มีอาการเปนมนุษยวัวขึ้นมาทีเดียว ;
คือ ตอ งเปนแมบานพอ เรือน ตอ งลากแอกลากไถ คือภาระตางๆ นานาที่สุม ทับ
อยู บ นบา ; ภาระสว นตัว ภาระครอบครัว ภาระประเทศชาติ ภาระทุก สิ ่ง
ทุกอยาง ; มันจึงมีลักษณะที่เหมือนกับวัวที่ลากไถอยูกลางนาจนบาถลอกปอกเปก
นั่นเอง. นี่ทุกคนเปนมนุษยวัวในระยะนี้.
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ต อมาถึ งระยะ ๕๐ ป - ๗๐ ป ; ตอนนี้ มนุ ษย เอาของสุ นั ขมา ก็ เลย
ตอ งเปน มนุษ ยสุนัข คือ นอนหลับ ยาก. คนที่อ ายุถึง ขนาดนี้แ ลว นอนหลับ ยาก
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มาก : นึก ถึง ลูก หลานที่ไ ปเรีย นอยูที่อ เมริก าบา ง ที่ไหนบา ง; แมก ระทั่ง วา
ประตูปดแลวหรือยัง หนาตางปดแลวหรือ ยัง เงินในธนาคารเปน อยางไรบาง
มัน นอนไมคอ ยจะหลับ หรือ มัน นอนไมห ลับ เลย เปน มนุษ ยสุนัจ ทํา นองนี้ไป
ถึ ง ๗๐ ป.
ทีห ลัง ที ่อ ายุ ๗๐-๙๐ ป ที ่ไ ปเอาของลิง มานั ้น ก็ค ือ คนแกๆ
แสดงอาการปาเปอใหลูกหลานเหลนหัวเราะเฮฮาสรวลเสกันไปตามเรื่อง ; กินแลว
วา ไมไ ดกิน มีอ ะไรตา งๆนานา ; แมแ ตห นา ตาหัว หูก็ดูนา หัว เราะไปหมด ;
เพราะไปเอาของลิงมา ๒๐ ป และไดเปนมนุษยลิง.
ที่วา บาปดั้ง เดิม นี ้ คิด ดูต รงนี้ก็แ ลว กัน วา ใครทํา ให ใครทํา ไว.
พระเจาไมไดทําให! พระเจาเสียอีกไมปรารถนาจะใหเปนอยางนั้น ; แตวามนุษย
เองไปบีบคั้นเอามาจากพระเปนเจาทีละ ๒๐ ปๆ ทั้งที่เปนของวัวก็ไมรังเกียจ ทั้งที่
เปนของสุนัขก็ไมรังเกียจ ทั้งที่เปนของลิงก็ไมรังเกียจ. ดูความตะกละของมนุษยสิ;
บาปดั้งเดิมอันนี้ยังติดมาอยูกระทั่งเดี๋ยวนี้หรือไม ขอใหลองคิดดู.
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ถาครูบาอาจารยจะหัด make up เลานิทานอยางนี้ใหเด็กฟงได ทุกขอ
ของธรรมะละก็ การเรียนจริยธรรมจะสนุกสนานมาก ; แตดูเหมือนวาทานไม
สนใจ make up ชนิดนี้ ; ทานสนใจ make up ชนิดอยูหนากระจกแตงตัวเสีย
มากกวา ; ไปรา นเสริม สวยเสีย มากกวา ที่เ ปน ผูช ายก็เ ปน ไกแ จ หรือ เปน
นกยูง รํา แพนเสีย มากกวา ; ความคิด ความนึก ที่จ ะนึก อะไรลึก ซึ้ง ถึง กับ เอา
ชนะลูกเด็กๆ ของเราไดนี้จึงไมคอยจะมี. นี่ชาวบานเขาวากัน; อาตมาเอามา
เลาใหฟง เพื่อวาถาอยางไรเราจะไดสนใจในการที่จะทําบทเรียนจริยธรรมนี้ให
สนุกสนาน ดวยการเปรียบเทียบอุทาหรณโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง อยางที่ไดยกตัวอยาง
มาใหฟง แลว หลายเรื่อ งหลายคราวตั้ง แตวัน กอ นๆ มา เพื่อ ใหเ ขารูสึก วา
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ตามธรรมชาตินั้น เรามีก ฎเกณฑข องธรรมชาติอ ยา งนี้บัง คับ อยู; เชน วา เรา
ตอ งเกิด ตอ งแก ตอ งเจ็บ ตอ งตาย และจะตอ งเปน ไปดว ยอวิช ชา ความโง
ความหลงดั้งเดิม ที่ไปเห็น กงจัก รเปน ดอกบัว ไปรับ เอาสิ่ง ที่ไมค วรรับ มาเปน
ของตัว นี้เปนตน; แลวเขาก็จะเห็นความจําเปนอยางยิ่งขึ้นมาทันทีอยางหนึ่งวา
แหม! นี่ถาจะตองหาเครื่องมืออะไร มาไวใชทําลายสัญญาผูกมัดกะพระเปนเจาเสียที,
ชําระบาปดั้งเดิมนี้เสียใหสิ้นไปเสียที. นี่เปนเหตุใหเราตองระลึกนึกถึงการที่จะแสวงหา
เครื่องมืออันประเสริฐวิเศษที่สุดของพระพุทธเจาที่มีไวใหแกเรา ซึ่งถาเราสามารถ
เอามาใชได มันจะทําลายขอผูกมัดหรือ ฉีกสัญ ญา ระหวางเรากะพระเปน เจา
เสียได แมจะเปน original sin ชนิดไหน ของศาสนาไหน ก็ตาม; อาตมากลา
ทาวา ธรรมะของพระพุทธเจานี้จะเปนสากลที่สุด เหมือนดังที่อธิบายใหฟงแลว
แตวันกอน; จะสามารถทําลายบาปดั้งเดิมที่ผูกมัดเปนสัญญานั้นไดโดยเด็ดขาด.
ขอนี้หมายความวา มนุษยตอนที่หนุมๆ นี้ มีความสวยสดงดงามดี
ก็พยายามใหดีอยายิ่ง คือให งามทั้งรางกาย ให งามทั้งทรัพยสมบัติ ใหงามทั้ง
วิชาความรู ให งามทั้งความประพฤติ; อยางนี้มันก็งามหมดจริงๆ เหมือนกัน ;
เปนหนุมสาวที่งดงามอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ จริยธรรม ; ซึ่งงามโดย
จริยธรรมนั่นแหละเปนสิ่งสูงสุด ; นี่แปลวาเรางามกันไดถึง ๓๐ ป.
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พอมาถึ งตอนที่ เราจะเป นมนุ ษยวัวนี้ เราก็อาศั ย ธรรมะเรื่องวางจาก
ตัว ตน เรื่อ งความไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น เปน ตน ; ที่จ ะทํา ใหจิต ใจใหไมรูสึก เหนื ่อ ย
ไมรูสึกเบื่อ ไมรูสึกเปนทุกขแตประการใดเลย ดังที่ไดอธิบายยืดยาวแลวนั้นแหละ
มาใชเปน เครื่อ งมือ ก็จะไมรูสึก วาเราเปน เหมือ นกับ กําลังลากแอกอยูในทุง นา
หรือ กํา ลัง ลากเกวีย นอยูต ามถนนเหมือ นวัว ; คือ ไมตอ งเปน มนุษ ยวัว นั ่น เอง.
ธรรมะนั้น จะเปน เครื่อ งมือ ใหม าถึง อยา งนั้น ขอใหพิจ ารณาดู ดัง ที่ไ ดก ลา ว
มาแลวตั้งหลายวันนั้นเถิด.
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แมวาจะตองอยูมาจนถึงเปนมนุษยสุนัข จะตองนอนไมหลับอยางที่วานั้น
ถา มีธ รรมเรื่อ งความวา งจากตัว ตน ไมยึด มั ่น ถือ มั ่น สิ่ง ทั ้ง ปวง เขา มาใชใ ห
ถูกตองยิ่งขึ้นไปอีกแลว จะนอนหลับโดยไมตองกินยานอนหลับ จะหลับอยางสบาย
ยิ ่ง ขึ ้น ทุก ที; ทุก อยา งเปน ไปถูก ตอ งไมม ีผ ิด พลาด เพราะวา มีส ติส ัม ปชัญ ญะ
สมบูรณดีนั่นเอง จะไมตองเปนมนุษยสุนัขเลย.

แมจะอยูไปจนแกเฒ าเขาถึงเขตของมนุษยลิง ก็จะไมหลงลืม ไมลืม
เลือ น ไมฟ น เฟอ น ไมป า เ ปอ เพราะวา สามารถฝก ฝน ระเบีย บปฏิบ ัต ิ เชน
อานาปานสติภ าวนา เปน ตน หรือ กัม มัฏ ฐานอยา งใดอยา งหนึ ่ง ที ่เหมาะสมนั ้น
มาเปนอยางดี. แตขอยืนยันอานาปานสติวาดีกวาอยางอื่น : ถาฝกอยูเปนนิสัย
ก็ไมม ีค วามเลอะเลือ น ฟ น เฟอ นเหมือ นกับ คนแกต ามธรรมดาเปน ; จะเปน ผู
สมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ ดังที่ฝกอยูเปนประจํานั้น จนกระทั่งวาระสุดทายทีเดียว
นี่ก็คือไมตองเปนมนุษยวานรนั่นเอง ; ไมตองปาเปอใหใครหัวเราะเยาะ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่แหละธรรมะหรือเครื่องมือนี้จะวิเศษไหม จะวิเศษสักกี่มากนอย ขอ
ใหล องคิด ดู; จํา เปน แกชีวิต คนเราอยา งยิ่ง ไหม! ฉะนั้น ขอใหทา นนัก ศึก ษา
ทั้ง หลายไดส นใจและพิจารณาใหลึก ซึ้ง จนถึงกับ มองเห็น ชัด วา จริย ธรรมหรือ
ธรรมะนี้ชา งเปน เครื่อ งมือ เสีย จริง ๆ ; เปน เครื่อ งมือ อยา งยิ่ง เปน เครื่อ งมือ
ทั้ งทางรายกาย และทางฝ ายวิ ญ ญาณ ; และทางฝ ายรางกายนั้ นก็ เอาชนะได อย าง
กวา งขวาง กิน ความไปถึง วัต ถุภ ายนอก ถึง ทรัพ ยส มบัติ อํา นาจวาสนาดว ย ;
ไม มี อะไรเป นพิ ษเป นโทษขึ้ นมาได เลย ; และทางฝายวิญ ญาณนั้ นเล า ก็ ทํ าให มี
จิต ใจอยูเหนือ สิ่งรบกวนของธรรมชาติ เชน ความแก เจ็บ ตาย เปน ตน ดังที่
กลาวเปรียบในนิทานเรื่องบาปดั้งเดิมนั้น . เพราะฉะนั้น จึงเห็นวา มันเพียงพอ
กั น แล ว สมควรกั น แล ว ที ่ เ ราจะเสี ย สละทุ ก อย า งเพื ่ อ ธรรมะ ; จะเพื ่ อ
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ศึก ษาธรรมะก็ต าม, จะเพื ่อ ปฏิบ ัต ิก ็ต าม, เพื ่อ เผยแพรธ รรมะหรือ สั ่ง สอน
ก็ต าม, นี ่แ หละ เรามีห นา ที ่ที ่จ ะตอ งประพฤติต อ จริย ธรรม หรือ จริย ศึก ษา
โดยเฉพาะนี้ เป น อย างนี้ หรือ ถึ งขนาดนี้ ที เดี ยว ; แล วสิ่ งต างๆ ก็ จะไม มี ป ญ หา
มากหรือยุงยากหยุมหยิม ดังปญหามากมายที่อาตมาไดรับ.
อาตมาขอตอบอยา งนี ้ท ีก อ น จะเอาเปรีย บก็ส ุด แท ; แตที ่จ ริง
ก็ มิ ใช เอาเปรียบเลย ความจริงมี อ ยู อ ย างนั้ น คื อ ตอบเป น ส วนรวม เป น ประเด็ น
ใหญ อยางนี้เสียทีกอน แลวจึงคอยตอบโดยปลีกยอยเฉพาะราย; และปญหาตางๆ
จะหมดไป ถา หากวา เราสนใจธรรมะหรือ จริย ธรรมนี ้ ใหส มกับ คา ของมัน
ว า มี ม ากน อ ยเท า ไร. เดี๋ ย วนี้ เราไม เข า ใจ ไม อ าจจะตอบป ญ หาเหล า นั้ น ได ด ว ย
ตนเอง ก็ เพราะยั งมี ความสนใจน อยอยู ; ฉะนั้ น ขอให เสี ยสละความเพลิ ดเพลิ น
บางอย าง เสีย สละที่ เราไม ค อยจะเสีย สละต างๆ นี้ มาใชเป นเวลาสํ าหรับ สนใจ
ศึก ษาคน ควา ในเรื่อ งจริย ธรรมที ่เปน เครื่อ งมือ ประเสริฐ ที ่ส ุด สํ า หรับ เราเองจะ
ไดร อดพน สํ า หรับ เด็ก ๆ ของเราก็ร อดพน สํ า หรับ เพื ่อ นมนุษ ยข องเราทั ้ง โลก
ก็ ร อดพน.
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ทีนี้ ตอไปอาตมาจะไดกลาวถึงธรรมะที่เป นเครื่อ งมื อของธรรมะ ให
เห็นชัดโดยรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก เทาที่เวลาจะอํานวย.

ขอแรกจะชี้ถึงเครื่องมือชนิดที่เปนการสงตอเปนทอด ๆ กันไป ; เหมือน
อย างว า เราจะชี้ กั น วา พุ ท ธิศึ ก ษา ส งให มี จ ริย ศึ ก ษาดี , จริย ศึ ก ษาดี แ ล ว ก็ ส ง
ใหม ีพ ลศึก ษาดี มีห ัต ถศึก ษาดี อยา งนี ้ก ็ไ ด ก็พ อจะเห็น ไดเ หมือ นกัน . แตที่
เกี ่ย วกั บ หลั ก ธรรมะโดยตรงนั้ น ควรจะดู ใ ห เห็ น ชั ด ว า ธรรมะอย า งหนึ่ ง ส ง กํ า ลั ง
ใหธรรมะอีกอยางหนึ่ง สงตอเป นทอด ๆ ไป จนถึงวาระสุดทายที่จะไดผล ; เชน
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การเรียนหรือปริยัติธรรมนี้ สงตอใหเกิดการปฏิบัติที่เรียกวา ปฏิปตติธรรม ; ปฏิบัติธรรมก็ส ง ใหเกิด ผลของการปฏิบ ัต ิที ่เรีย กวา ปฏิเวธ คือ การบรรลุ มรรค ผล
นิพ พาน ; ฉะนั้น ในศาสนานี้จึง มีป ริยัติธ รรม คือ การพูด จาศึก ษาไตถ าม สอบ
ทานอะไรกั น ต า งๆ ให เ ข า ใจหลั ก ธรรมะ นี ้ เ รี ย กว า ปริ ยั ต ิ ธ รรม; ครั้ น ได
หลัก อัน นี้ ซึ่งเปน เหมือ นแผนที่ที ่ดีแ ลว ก็ไปปฏิบ ัติ ; ที่นี ้ก็จ ะสงใหเกิด ผล คือ
ความดับทุกขขึ้นมา ตามสมควร เรียกวา มรรค ผล นิพพาน, หรือรวมเรียกวา
ปฏิเวธธรรม.
หรืออีกหมวดหนึ่ง ซึ่งครูบาอาจารยไดยินไดฟงจนคุนเคยกันมากก็คือ
ศีล สมาธิ ปญญา. ศีลใหเกิดสมาธิ, สมาธิใหเกิดปญญาไดตามลําดับ, แตแลว
ปญ ญาก็ยอนกลับมาสงศีล เพิ่มกําลังใหแกศีล แกสมาธิเรื่อยไป เปนวงกลมอยู
อยางนี้ มันจึงกาวหนาไปไดเรื่อย เปนปญญาที่สูงถึงขนาดที่จะตัดกิเลสได. เราดู
ธรรมะในฐานะที่เปน เครื่อ งมือ แกกัน และกัน อยา งนี ้ ก็เพื ่อ ใหเห็น วา เราจะ
กระโดดไปประพฤติ พ ระนิ พ พาน การบรรลุ ที เ ดี ย ว นั้ น ย อ มเป น ไปไม ไ ด .
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การที่ ต องการให ช วยอธิ บายว า จะอธิ บายธรรมะเรื่องนิ พพานให เด็ ก
๑๓ ขวบ ๑๔ ขวบ เข าใจได อ ย างไร นั้ น มั นก็ ยากอยู เหมื อนกั น ยากที่ จะทํ า
ได แ ละยากที ่จ ะอธิบ าย ; เพราะวา แมแ ตต ัว ผู ถ ามซึ ่ง ไมใ ชเด็ก อายุ ๑๓-๑๔ ขวบ
ก็ยังไมเขาใจได แลวบางทียังไมส นใจดวยซ้ําไป. อาตมาจึงกลาวไดแตเพียงวา
จะตอ งสอนใหเด็ก ๆ รูจัก สังเกต ในขณะที่จิต ใจเปน อิส ระไมถูก อะไรรบกวน ;
ไมตอ งหัว เราะ ไมตอ งรอ งไห ไมมีอ ะไรกวนใจ ; นั่น แหละเรีย กวา นิพ พาน
หรือ ความหมายของนิพ พาน หรือ ลัก ษณะของนิพ พาน ซึ่งจัด วาเปน ความวา ง
ระดับ หนึ ่ง . แตเทา นั ้น ยัง ไมพ อ เราจะตอ งมีก ารศึก ษาเรื่อ ยไป มีก ารปฏิบ ัติ
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เรื่อยไป เพื่อทําใหมันวาง ไมมีอะไรกวนใจ ; คือไมมีอะไรมากวนใจไดอยางเปน
อิสระ ถึงขนาดที่ไมมีอะไรมากวนใจได ใหเด็ดขาดลงไป จึงจะเปนนิพ พานจริง
เพราะฉะนั้น จึง ตอ งอาศัย เครื่อ งมือ . นี้เรีย กวา ธรรมะประเภทที่เปน เครื่อ งมือ
สงตอ ๆ กันไปใหกาวหนาถึงที่สุด.
ธรรมะอีกประเภทหนึ่ง เปน เครื่องมื อในฐานะที่ เป นสมุ ฏ ฐาน หรือ
เปน รากฐาน. ขอใหท า นครูบ าอาจารยส นใจใหด ีๆ เพราะไดร ับ ปญ หาอยา งนี้
มาก ที่วา จะอธิบ ายใหเด็ก เขา ใจธรรมะไดงา ยๆ อยา งไร. ตัว อยา งของธรรมะ
ประเภทนี้ ก็เ ชน หิริ และโอตัป ปะ. หิริ แปลวา ความละอาย โอตตัป ปะ
แปลวา ความกลัว ; ละอายตอ ความชั่ว และกลัว ความชั่ว อยา งยิ ่ง นี ้เรีย กวา
หิริโ อตตัป ปะ. ถา คนเราไมรูจ ัก อาย ไมรูจ ัก กลัว เขาก็เ รีย กกัน วา คนดา น.
คนที่ล ะอาย กลัว , รูจัก อาย รูจัก กลัว นี ้ไ มก ลา ทํา อะไรใหผ ิด , สว นคนที ่ต รง
กันขามนั้น ทําไดอยางหนาตาเฉย.
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การที ่เรามีศ ีล ไมได หรือ มีก ารประพฤติดีอ ยา งอื ่น ๆ ไมได ก็เพราะ
เราไมมีหิริโอตตัปปะ ; เพราะฉะนั้นเราจะตองสรางพื้นฐาน คือหิริและโอตตัปปะนี้
ใหยังคงมีอ ยู ใหเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้น ๆ ไป กวา ที ่ม ัน ติด มาแตกํา เนิด . เราตอ งนึก ดู
ใหดีกวา สัตวนั้นก็มี เชื้อแหงความละอาย ความกลัว ติดมาแตกําเนิดเหมื อนกัน
แตบางทีธ รรมะชนิด นี้มัน ไมไดเบิก บานในใจสัต ว มัน รีบ ตายไปเสีย กอ นดูใหดีๆ
เราจะเห็น วา แมแ ตเด็ก เล็ก ๆ เขาก็รูจัก อาย ; เขาไมอ ยากทํ า อะไรที ่น า อาย ;
เขามีค วามละอายอยางนี้ก็แปลวา มีวัฒ นธรรมหรือ มีอะไรแวดลอ มดี. เขารูจัก
ละอาย ไมทําอะไรที่นาอายกลางถนนหนทาง ไมมีเผลอเปนอันขาดในเรื่องนี้ ;
แตทีเรื่องธรรมะสวนตัวจริงๆ อยางอื่นกลับเผลอเกง นี่เพราะวาไมมีความละอาย
และไมมีความกลัวมากเทากันในเรื่องเชนนั้น ; เราจะตองสรางใหเขามีความละอาย
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มีความกลัวมากเทากัน แมไมใชเรื่องที่จะไปทําอะไรนาละอายกลางถนนหนทาง.
แมวาเรื่องสอบไลตกนี้ เขาก็ตองกลัวและละอายใหมากอยูแลว ; แมแตวาเรียน
ไมดี อยูในชั้น เขาก็ตองกลัวใหมาก ละอายใหมาก ; หรือแมแตวาเขาทํ าอะไรได
ไมส มกัน ไมท ัน เพื ่อ น ไมเสมอเพื ่อ นอยา งนี ้ เขาก็ค วรจะกลัว ควรจะละอาย
ใหยิ ่ง ไปกวา . เมื ่อ เขาทํ า อะไรไมเ ปน ที ่พ อใจของผู อื ่น โดยไมม ีเ หตุผ ลอยา งนี้
เขาก็ควรกลัวควรละอายยิ่งไปกวานั้นอีก. หรือวา เขาคิดนึกอยูคนเดียวคิดนึกไปใน
ทางต่ํา ในทางทรามอยางนี้ เขาก็ควรจะละอายอยางยิ่งโดยเทากัน.
ถาเราพอกพูนนิสัยแหงหิริโอตตัปปะไดแลว สิ่งตางๆ ที่เนื่องดวยจริยธรรมจะงายไปหมด ; นี่คือ อานิสงสของธรรมะประเภทเครื่องมือ. อาตมาอยาก
จะระบุไปถึงบุคคลที่สูงอายุดวยวา คนสูงอายุก็ไมละอาย ไมกลัว คือทําผิดในเรื่อง
การควบคุม ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ ไมใ หเกิด ยิน ดีย ิน รา ย ไมใ หห ลงใหล
ไมใ หเผลอสติ เมื ่อ รูป เสีย ง กลิ่น รส สัม ผัส มากระทบ. เมื ่อ เขาไมล ะอาย
มันก็กระทบไดในลักษณะที่เปนโทษเปนภัยมากยิ่งขึ้น คือทําใหเขาไปยึดมั่น ถือมั่น
นั ่น นี ่ว า ตัว กู วา ของของกู วา ตัว ตน วา ของตนเสีย เรื ่อ ย ; นี ้ทํ า ไมเขายิ ่ง ไม
ละอาย เขากลับเอามาอวดกันวา ของฉันมีมากเทานั้น ของฉันมีใหญเทานี้ ใหกวาง
กวา ของใคร ใหใ หญก วา ของใคร ใหสูง กวา ของใคร ดีก วา ของใครอยูเ รื่อ ย
วาเป นของฉันๆ ของฉันๆ ดั งนี้ ; มั นจึงเหมาะสมแล วที่ จะถูกลิ งด า เหมื อนกับที่
กลาวไวในชาดกเรื่องหนึ่ง คือ
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ลิงโพธิสัต วตัว ที่เปน นายฝูง ถูก จัก มาเลี้ย งในวัง พอถูก ปลอ ยกลับ
ออกไป พวกลูกสมุนลิงก็อยากรูวา ในเมืองมนุษยมีอะไรบาง. นายลิงนั้นก็เลาวา
ในเมือ งมนุษ ยนั ้น มีแ ตเ สีย งที ่ไ ดย ิน แซไ ปวา “เงิน ของกู, ทองของกู, ลูก ของกู,
ผัว ของกู, เมีย ของกู” อยา งนี ้ทั ้ง นั ้น ; นั ่น แหละเรื่อ งในเมือ งมนุษ ย. เมื ่อ
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พวกลิง เปน บริว ารไดฟ ง ดัง นั ้น ก็วิ่ง กรูก ัน ไปที ่ลํา ธาร ไปลา งหูก ัน หมด ; มัน
รองกันขึ้นวา “เพิ่งไดยินเสียงสกปรกหูที่สุดเปนครั้งแรกในชีวิตคราวนี้เอง” นี้ชาดก
ในพระคัมภีรมีอยูอยางนี้.
นี่ทํา ไมพวกเราจึงไมล ะอายลิง เหลา นั้น บา ง? ถา เรามีหิริโอตตัป ปะ
อยางนี้กันบางแลว การศึกษาธรรมะ แมในเรื่องมรรค ผล นิพพาน จะสะดวกดาย
กวานี้ ในการเขาใจก็ต าม ในการปฏิบัติก็ต าม ในการบรรลุม รรค ผล ก็ต าม.
แตถาขาดคุณ ธรรม คือหิริโอตตัปปะมาถึงอยางนี้แลว ก็ไมรูจักอาย ไมรูจักกลัว
แมต อ สิ ่ง ที ่น า กลัว อยา งยิ ่ง คือ ความทุก ขนั ้น เอง รวมทั ้ง กิเลสดว ย. กิเลสกับ
ความทุก ขนี้ เขาจัด ไวเปน ชุด เดีย วกัน ; กิเลสเปน เหตุใหเกิด ทุก ข ทุก ขเกิด มา
จากกิเ ลสซึ ่ง มัน เนื ่อ งกัน . นี ่เปน สิ ่ง ที ่ถ า ใครมีแ ลว มัน นา ละอาย และนา กลัว
อยางยิ่ง.
หิริ และโอตตัปปะ เหลานี้ เรียกวาธรรมะประเภทเปนเครื่องมือ ใน
ฐานะที ่เ ปน สมุฏ ฐาน เปน รกเปน รากที ่ด ี ดัง ที ่ไ ดย กตัว อยา งมาใหอ ยา งนี ้.
และยั งมี ธรรมะชื่ ออื่ น อี ก ซึ่ งทํ าหน าที่ อ ย างเดี ยวนี้ เช น สั ม มาทิ ฏ ฐิ หรือ ป ญ ญา
เปนตน ดังที่ไดอธิบายแลวในการบรรยายครั้งกอนๆ วา สัมมาทิฏฐินั้นเปนธรรม
ในขั้นรากฐานอยางไร.
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ทีนี้ ก็มาถึงธรรมที่เปนเครื่องมือประเภทกระตุน : กระตุนใหเดินไป
กระตุ น ใหเกิด กํ า ลัง . พระพุท ธเจา ทา นไดท รงระบุธ รรมะที ่เรีย กวา ศรัท ธา หรือ
ฉันทะ เปนตนไป
ศรั ท ธา แปลว า ความเชื่ อ . แต ค นโดยมากเข า ใจผิ ด ว า ความเชื่ อ นี้
พอไดฟ ง แลว ก็เชื่อ , ไดยิน พระเทศนแ ลว ก็เชื่อ , เห็น มีเขีย นอยูใ นพระไตรปฎ ก
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แลว ก็เ ชื่อ ; ถา อยา งนี ้ม ัน ผิด หมด. เพราะพุท ธเจา ทา นตรัส ไวเ ปน ใจความ
ที่สรุปไดสั้นๆ ไดวา “แมแกจะไดฟงจากปากฉันเอง ก็อยาเพอเชื่อ ตองไปคิดดู
กอ นวา มัน เปน ไดจ ริง หรือ ไม” ; คือ เมื ่อ ทา นตรัส วา ทํ า อยา งนี ้ด ับ ทุก ขไ ด
เราก็ต อ งไปคิด ดูเสีย กอ นใหเห็น ชัด วา ถา กระทํ า ตามนั ้น มัน ดับ ทุก ขไ ดจ ริง ;
แลว จึง เชื ่อ แลว ไปปฏิบ ัต ิต าม. พระสารีบ ุต รเปน ผู ที ่ก ลา ยืน ยัน ในที ่เ ฉพาะ
พระพัก ตรข องพระพุท ธเจา เองวา ทา นเองก็ทํา อยา งนั้น ตอ คํา สอนของพระ
พุท ธเจา เหมือ นกัน ; อยา งนี ้เ ปน ตน . เชื ่อ อยา งนี ้จ ึง จะเรีย กวา ศรัท ธาใน
พระพุท ธศาสนา ; เพราะฉะนั้นคําวา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเรา จึงไม
เหมื อ นในลั ท ธิ อื ่ น ; ไม เ หมื อ นความเชื ่ อ หรื อ ความภั ก ดี เ ป น ต น ในลั ท ธิ
ศาสนาอื่น พวกเราที่เปนพุทธบริษัทควรจะทํา เรื่องนี้ ใหบริสุทธิ์สะอาด อยาให
เกิดความงมงายไมนาดูขึ้นดวยความเชื่องมงาย เหมือนที่เปนอยูโดยมาก. เรื่องนี้
อยาตองระบุออกมาเลยวามีอะไรบาง จะเปนที่รําคาญ; แตขอยืนยันวา ศรัทธา
ที่ พวกเรากํ าลั งมี อยูนั้ น ยั งไม ใช ศรัทธาในพระพุ ทธศาสนาเป นส วนใหญ ; มั นจึ ง
กระตุน ไปทางผิด กระตุน ไปเขา รกเขา พง จนกระทั่ง อาจจะทํา ผิด จนตัว เอง
เดือดรอน เปนตกนรกทั้งเปนก็ได, ถาศรัทธาชนิดนี้กระตุนไป.
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สํ า หรับ สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ฉัน นะ นั ้น แปลวา ความพอใจ. เดี ๋ย วนี้
เราพอใจในธรรมะ หรือ ในจริย ธรรมนี้ เหมือ นกับ พอใจในบุต ร ภรรยา สามี
ทรัพ ยส มบัติ แกวแหวนเงิน ทอง เครื่อ งแตงตัว นั้น หรือ เปลา? นี่ล องนึก ดูเอง;
เพราะตัว เองก็รูจ ัก ตัว เองในเรื่อ งนี ้ก ัน อยู ด ีด ว ยกัน ทุก คน. ในคํ า อุป มาเกี ่ย วกับ
ความพอใจตอการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้น เขาเขียนภาพเปรียบเปนภาพ
การไดแกวทีเดียว : การไดธรรมะนั้นตองเหมือนไดแกว หรือเพชรพลอยนั่นแหละ ;
และเมื ่อ ดีใจ ชื่น อก ชื่น ใจแลว ก็เอาไปทํ า ใหมัน สมควรกัน แกค ุณ คา ของมัน ;
ฉะนั้น เราจะตอ งมีค วามพอใจในสิ่งที่เรีย กวาธรรมะหรือ จริยธรรมนี้ ใหควรแก
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คุณ คาของมัน. ทานพิสูจนเอาไดตามลําพังตนเอง ไมตองเชื่อตามใครวา ธรรม
หรือจริยธรรมนี้ มีคุณคาเปนราคาสักเทาไร. ทานลองเอาไปเปรียบกับ แกวแหวน
เพชรพลอย เงิน ทอง บุต ร ภรรยา สามี ทรัพ ยส มบัติส ารพัด สวรรคส มบัติ
มนุษยสมบัติ อะไรก็ตาม ดูเถิดวา มันมีคาเมื่อเปรียบเทียบกันกับธรรมะนี้ไดลัพธ
ไดผ ลอยา งไรบา ง คือ ขา งไหนมากนอ ยกวา กัน อยา งไร. ตอ เมื ่อ เห็น คุณ คา ของ
ธรรมะจริง เทา นั ้น แหละ จึง จะมีสิ่ง ที่เ รีย กวา “ฉัน ทะตัว จริง ”. เดี๋ย วนี้มีแ ต
ฉัน ทะถูก บัง คับ ฉัน ทะสมัค รเลน ฉัน ทะปลอ ยไปตามเรื่อ งตามราว ทั ้ง นั ้น ;
เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรีย กวาฉัน ทะนั้น จึงไมเปน ธรรมะประเภทเครื่อ งมือ กระตุน
ใหไปถึงคุณ ธรรมชั้น สูงได. นี่เราก็ไมตอ งโทษใคร ; มัน เปน เรื่อ งของความที่ยัง
ไม รูไม เข าใจ ในการที่ จะใช เครื่องมื อของเราเอง ทั้ งที่ เครื่องมื อ มี ให อย างเต็ มที่ ;
พระพุทธเจาทานมีใหอยางเต็มที่ แลวก็ไมมีใครหวง สรางขึ้นเมื่อไรก็ได ใชเมื่อไร
ก็ไ ด ; แตแ ลว เราก็ไ มเ กี ่ย วขอ งเอง; ไมเ ขา ไปเกี ่ย วขอ งเอง; เพราะไมรูส ึก
ว า เป น ของมีคาอะไร เหมือนกับไกเห็นพลอย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
อาตมาอยากจะกลาวตอไป ถึง ธรรมะประเภทที่ เปนเครื่องมือในการ
คุมครองป องกันรักษา. เมื่ อเราจะแนะนําใหเด็กๆ เห็นวา อะไรเป นเครื่องปองกัน
ที่ทําความปลอดภัย ใหแกเรามากที่สุดนี้ เราก็ควรจะชี้ใหเขาเห็น ขอ เท็จจริงที่วา
มันไมมีอะไรยิ่งไปกวาธรรมะ อีกเหมือนกัน; จะใหพอแมคุมครองนี้ก็ยังไมเทากับ
เราประพฤติต ัว ใหด ี คุ ม ครองเราเอง อยา งนี ้เปน ตน . จะใหพี ่ช าย นอ งชาย
มิตรสหายชาวเกลอที่ไหน ชวยพิทักษรักษาคุมครอง มันก็ยังไมเทากับที่ใหธรรมะ
คุมครอง เพราะวาพอประพฤติธรรมะแลว มันไมมีอันตราย ไมมีภัยมีเวรที่ไหน
มาแตะตอ ง ; ถา ไมป ระพฤติธ รรมะแลว ตอ ใหเอาทหารมาเปน หมื่น เปน แสน
มาคอยลอ มอยู  มัน ก็ต อ งประสบอัน ตรายเขา จนไดส ัก วัน หนึ ่ง สํ า หรับ ธรรมะ
ประเภทที่เปนเครื่องคุมครองนั้น ทานระบุไปที่ สติสัมปชัญญะ และ อินทรียสังวร
เปนตน.
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- สติ หมายถึงความรําลึกที่ถูกตอง ไมโง ไมเผลอ ไมประมาท อยูเสมอ;
- สัมปชัญญะ ก็คือรูสึกในความถูกตองนั้นอยางทั่วถึงอยูเสมอ;
สติ สั ม ปชั ญ ญะ นี้ เป น เกลอกั น ไม แ ยกกั น ไปด ว ยกั น เรื่อ ย จึ ง รวม
เรียกเสียวา สติสัมปชัญญะ จัดเปนของสิ่งเดียวกันก็ได. เราไมมีสติสัมปชัญ ญะ
ก็เ ผลอเรื่อ ย ; หัด เผลอไมเ ทา ไรก็ล ืม เลือ น ฟ น เฟอ น ; ไมท ัน แก ไมท ัน เฒา
ก็ชักจะเลือนแลว ; นี่ แหละคื อโทษของความที่ ไม ฝ กสติ สัมปชัญ ญะไวให แม นยํ า
ใหมั ่น คง ไปเห็น แตสิ ่ง อื ่น มากเกิน ไปกวา สิ ่ง ที ่ม ีค า การปฏิบ ัต ิธ รรมะในพระ
ศาสนาทั ้ง หมด พระพุท ธเจา ทา นตรัส ไวเ ปน หลัก วา “สติเ ปน เครื่อ งปอ งกัน
หรือ คุ ม กัน อยา งยิ ่ง ” ; จะกัน โจร กัน ขโมย กัน อะไร ก็ต อ งดว ยสติ; จะกัน
โรคภัย ไขเ จ็บ ก็ต อ งดว ยสติ; กัน กิเ ลสก็ต อ งดว ยสติ; กัน ความทุก ขไ มใ หเ ขา มา
แตะตอ ง นี ้ก ็ต อ งดว ยสติ; ฉะนั ้น เราจะตอ งศึก ษาเรื่อ งสติส ัม ปชัญ ญะกัน
ให เ พี ย งพอ.
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ที ่เ รีย กวา อิน ทรีย สัง วร คือ สํ า รวมอิน ทรีย  ไดแ ก ตา, หู, จมูก ,
ลิ ้ น , กาย, ใจ นั ้ น มั น ก็ เ รื ่ อ งสติ ส ั ม ปชั ญ ญ ะอี ก เหมื อ นกั น . เมื ่ อ มี อ ะไรมา
กระทบตา กระทบหู กระทบจมู ก ฯลฯ อย างนี้ ถ าไม มี ส ติ มั น ก็ ป ล อ ยไปตาม
อารมณ เกิด เปน ผัส สะ เปน เวทนา เปน ตัณ หา เปน อุป าทาน เปน ภพ เปน
ชาติ คือ เปน ความยึด มั ่น ถือ มั ่น เปน ตัว กู เปน ของกู เปน ทุก ข วุน วายระส่ํ า
ระสายขึ ้น มาทีเ ดีย ว; นี ้เ รีย กวา ไมม ีเ ครื ่อ งกั ้น กระแสของความทุก ข. สติที ่ทํ า
หนา ที่สํารวมอิน ทรียนี้ จะกั้น กระแสแหงความทุก ขใหห ยุด อยูได เสีย ที่ก าร
กระทบ; อยา งวา ไดย ิน เสีย งปน ดัง ปง มากระทบหูอ ยา งนี ้ แทนที ่จ ะเกิด กลัว
เปนทุกข ก็ใหมีสติสัมปชัญญะมาเตือนวา มันคืออะไร อยางไร จะจัดการอยางไร;
อยางนี้ไมดีกวาหรือ ที่จะไปเปน เวทนาเปนกลัว เปนอะไร จนเปนทุกขไปเลย;
ใหวกกลับมาเปนสติปญญา จัดการกับมันใหถูกตอง ในระยะสักวาเพียงไดยินเสียง
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เทา นั ้น ; อยา งนี ้เ รีย กวา เปน การกั ้น กระแสแหง กิเ ลส และความทุก ขไ ด
สูงสุด . ยังมีตัวอยางอีก มากมาย ถาขืน นํามากลาวทุก ๆ อิน ทรียล ะก็ เวลาคง
หมดแน ฉะนั้นจึงใหไวไดแตตัวอยางเรื่องเสียงทางหู.
อาตมาจะกล า วต อ ไปถึ ง ธรรมะประเภทที่ เป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ
การละสิ่งที่ตองการละ. เรามีปญหายุงยากมาก ในการที่จะละสิ่งที่ตองการละ แลวละ
ไมได. ครูบาอาจารยบางคนจะกําลังเดือดรอ นอยูแลวดวยซ้ําไปวา แมแตจะละ
บุห รี่ก ็ไมได; ละมากี ่ค รั้ง แลว ก็รูอ ยู ด ีวา มัน ไมเคยสํ า เร็จ . จะเปน การละสุร า
ละเครื่องมึนเมาที่ยิ่งขึ้นไป กระทั่งละกิเลสที่รายกาจยิ่งขึ้นไป ก็ไมทราบวาจะละได
ดวยธรรมะอะไร.
ธรรมะเพื่อใชในการละ นี้ก็มีหลายอยาง; แตที่พระพุท ธเจาทานตรัส
ไว เฉพาะคนทั่ ว ไปนั้ น มี อ ยู ๔ อย า ง เป น ธรรมชุ ด หรื อ team work คื อ ต อ ง
มาใช ร วมกั น ; ได แก สั จจะ, ทมะ, ขั นติ , จาคะ, (หมวดฆราวาสธรรมในนวโกวาท),
ซึ ่ง ครูบ าอาจารยทั ้ง หลายก็เคยไดย ิน ชื ่อ และรู จ ัก วา “ฆราวาสธรรม” คือ ธรรม
สํ า หรับ ฆราวาสโดยตรง ไดแ ก สัจ จะ ความจริง ใจ, ทมะ การบัง คับ ตัว เอง,
ขันติ ความอดกลั้นอดทน, จาคะ การเสียสละสิ่งที่ไมควรจะมีอยูในตนใหออกไป
จากตน; ๔ อยา งนี ้ท า นอยา เขา ใจแตเ พีย งวา เปน ธรรมะสํ า หรับ ฆราวาส;
อาตมายื น ยั น ว า เป น ธรรมะสํ า หรั บ ทุ ก คนที เ ดี ย ว จะเป น บรรพชิ ต หรื อ
ยิ่ ง กว า บรรพชิตก็ตาม ; ถาตองการจะละอะไรที่ไมพึงปรารถนาแลว จะตองใช
ธรรมะ ๔ อยางนี้ เปนเครื่องมือ.
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ตางๆ ทุกอยางหมด แตในที่สุดมาสรุปอยูไดรวมอยูไดที่คําวา จริงตอธรรมะ: หรือ
จริง ตอ ตัว เอง หรือ จริง ตอ เกีย รติย ศของตัว เอง นี ่ก ็เ รีย กวา จริง ตอ ธรรมะ.
เราตองรูจักเคารพตัวเองวา เราเปนมนุษยกอน แลวก็ตองซื่อสัตยตออุดมคติของ
ความเปน มนุษ ย; อยา งนี ้เรีย กวา จริง ตอ ธรรมะ ทีนี ้ เมื ่อ เราอยากจะละบุห รี่
เปน ตน นี้ มัน ก็เปน เรื่องเล็กไปทีเดียว; เพราะความจริงตอ ธรรมะ ตอ เกีย รติย ศ
ของความเปนมนุษยนี้ มันใหญโตกวามาก มันสามารถจะบีบบังคับการละบุหรี่ให
เปนเรื่องเล็กลงไปไดมาก. นี่แหละเรียกวาจะตองมี สัจจะเอามาเปนขอแรก คือ
ความจริง ; ให จริงต อตั วเรา ต อเกียรติ ยศของเรานี้ ก อน. ที นี้ มั นเนื่ องจากวาจริง
หรือ ตั ้ง ใจจริง นี ่ มัน อาจจะจริง ไปไดไ มกี ่น้ํ า คือ ไปไมไ ดย ืด ยาว, ถา หากวา
ไม มี ทมะ เขามาชวยอีกสวนหนึ่ง.
ทมะ คือ การบัง คับ ตัว เอง เพื ่อ จะใหจ ริง ไปไดต ลอดกาล พระพุท ธเจา
จึ งทรงวางธรรมะข อ ๒ เรี ยงลํ าดั บลงไปว า ทมะ คื อการบั งคั บตั วเอง; การบั งคั บ
ตัว เองคือ การบัง คับ ใจของตัว เอง ใหย ัง คงอยู ใ นรอ งในรอยของสัจ จะ ดัง ที ่ไ ด
ตั้ง ปณิธ านไว ; เพราะฉะนั้น เราจะตอ งเปน ผูบัง คับ ตัว เอง อยา ปลอ ยไปตาม
อํานาจฝายต่ําดึงไป จูงไป, ตองบังคับตัวเองใหยังคงตั้งอยูในอํานาจของธรรมะ
ฝา ยสูง . เราจะตอ งบัง คับ ตัว เองอยา งฉลาด ดว ยอุบ ายที ่แ ยบคาย เหมือ นที่
พระพุทธเจาทานทรงกําชับไววา “จงบังคับตัวเองอยางฉลาด เหมือนควาญชาง
ที่ฉลาด ถือขอบังคับ ชางที่ตกมันได ฉัน ใดก็ฉัน นั้น ”. ทานตองใชคําวา ควาญชาง
ที่ ฉ ลาด; เพราะควาญช า งที่ ไม ฉ ลาดนั้ น จะมี แ ต ถู ก ช า งฆ า ตายมากกว า ไม
สามารถจะบังคับชางได; สวนจิตของคนเราที่ประกอบดวยกิเลสนั้น มันยิ่งกวาชาง
ชนิด ที ่ต กน้ํา มัน เสีย อีก ; เพราะฉะนั ้น ถา เราผู เปน เจา ของไมฉ ลาดพอกัน แลว
มัน ตองตายแน คือตองจมอยูในกองทุกข กองกิเลสนั้นแน ไมขึ้น มาได. นี้ตอ ง
อาศัย ความฉลาด ; เปน ผูฉ ลาดแลว บัง คับ ตนเอง ; ตอ งแสวงหาความฉลาด
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มาใหเพียงพอในการบังคับตัวเอง แลวก็มีการบังคับตนเองใหได สัจจะ ก็ยังคง
รุงเรืองอยู ได ตลอดไป. คิ ดดู เถิ ดวา ความประเสริฐในการตรัสรูของพระพุ ทธเจ า
หรือความฉลาดรอบคอบของพระพุทธเจานั้น มีมากนอยเทาไร.
ทานวางธรรมะอะไรไวตอไปอีก ในการที่จะใหเราบังคับตัวเองอยูได?
ทา นก็ไ ดว างธรรมะที ่เ รีย กวา ขัน ติ คือ ความอดกลั ้น อดทน นี ้ไ ว ; เพราะ
วา ในการบัง คับ ตัว เองนั ้น มัน ตอ งเจ็บ ปวดเปน ธรรมดา. ไปคิด ดูเ องเถอะวา
ในการตอ สูกัน ระหวา งจิต กับ ธรรมชาติฝา ยต่ํา นี้ มัน ตอ งเกิด การเจ็บ ปวดแน.
ทีนี้ถา เกิด การเจ็บ ปวดขึ้น มาแลว ไมท น ไมอ ดทน ก็วิ่ง หนีเลย วิ่งเตลิด ไปเลย
เรื่องมันก็ลมเหลวกันเพียงนั้น ; ฉะนั้น ทานจึงวาง ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน
ใหร อได คอยได เอาไวใ หเ ปน ลํ า ดับ ที ่ส ามติด กัน มาทีเ ดีย ว. เรา ครูบ าอาจารย
ทั้ งหลาย จะต องสั่ งสอนนั ก เรีย นให รูจั ก อดทน อดกลั้ น รอได คอยได , อย าใจเร็ ว
ดว นได และไมอ ดกลั ้น อดทน. อยา งในการศึก ษานี ้ เราจะตอ งรอคอยเปน เวลา
เทา ไร ; มีค วามยากลํา บากแลว เราก็จ ะตอ งอดกลั้น อดทนเทา ไร. แมใ นเรื่อ งที่
จะละบุห รี่, ถา มัน เดือ ดรอ นระส่ํ า ระสายขึ ้น มา มัน ก็ต อ งอดทนได; มีค วาม
จริงใจมีการบังคับตัวเอง และมีความอดทน.
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พระพุท ธเจา ทา นยัง ฉลาดยิ ่ง ไปกวา ที ่น ึก เสีย อีก คือ ทา นกลัว เรา
จะทนไมไหวนั่นแหละ ทานจึงไดใหธรรมะขอสุดทายที่เรียกวา จาคะ ไว. จาคะนี้
แปลวา สละ ; ซึ่งหมายถึงการระบายออกไป ; ระบายสิ่งที่ไม ควรจะมี อยูออกไป
คือระบายสิ่งที่เปนขาศึกนั่นแหละออกไป. ฉะนั้น ในกรณี ตัวอยางของการละบุหรี่
นั้น อะไรที่มันเปนขาศึกของการที่จะทําใหลมเหลว ก็ตองระบายออกไป; หรือหา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชวยใหระบายออกไป เชนวาอยาไปในที่เขาสูบบุหรี่ หรือวาอยาไป
ในที่ที่จะทําใหอดไมได ; อยางนี้ก็เรียกวา จาคะ เหมือนกัน คือ สละสิ่งที่ไมควร
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จะเขา มาเกี ่ย วขอ งดว ย. ถา เปน เรื่อ งการละกิเ ลส ก็ห มายความวา เพื ่อ ไมใ ห
ตอ งอดกลั้น อดทนในการตอ สูก ับ กิเลสจนเกิน ไปนั้น ก็มีวิธ ีอีก ระบบหนึ่ง เปน
การระบายออกทีล ะเล็ก ละนอ ยอยูเสมอ อยาใหมีค วามกดดัน คราวเดีย วมาก ;
ฉะนั้น อะไรที ่จ ะเปน การชว ยไดเล็ก ๆ นอ ยๆ ก็ม ีไวใ หค รบถว น แลว ก็ร ะบาย
ออกไปเรื่อ ย ทางรูเ ล็ก ๆ ทางชอ งเล็ก ๆ นั ้น ; เชน การทํ า บุญ ทํ า ทาน, การ
สวดมนตภ าวนา, การตั้งอยูในขนบธรรมเนีย มประเพณีที่ดี, หรือ อะไร ๆ ตา ง
ก็ถูก เอามาใชเปน เครื่อ งมือ ระบายความกดดัน นี้อ อกไปเรื่อ ยๆ มัน ก็ไมตอ งทน
มากเกินไปจนถึงกับ ทนไมไหว. เพราะฉะนั้น ขัน ติ จึงมีอ ยูได ดวยอํานาจของ
จาคะ คือการระบายออกนั้น ซึ่งหมายถึงระบายสิ่งที่ไมควรมีอยูในใจใหออกไปเสีย
จากใจ. อยาไดเขาใจเปนอยางอื่นเลย แมที่สุดแตการทําบุญ ใหทานนั้น ถาเปน
จาคะจริง ก็ไมใชเพื ่อ แลกเอาสวรรคก ลับ มา ; แตวา เพื ่อ ระบายความขี้เหนีย ว
ความเห็น แกต ัว ใหอ อกไป มัน จึง เปน จาคะจริง ๆ, อยา งนี ้เ ปน ต น ; ฉะนั ้น
ขึ้นชื่อวา จาคะ แลว ตองเปนเรื่องระบายออกทั้งนั้น ไมใชรับเขามาทีหลัง ดวยการ
ลงทุนไปกอน.
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ถ า เมื่ อ ใดเรามี สั จ จะ, ทมะ, ขั น ติ , จาคะ เป น team work ช ว ย
กัน ทํา งานแลว ยอ มละอะไรไดทั ้ง นั ้น . ขอใหทา นครูบ าอาจารยสัง เกตดูใ หด ีๆ
แลว เอามาปรับ ปรุง ใหม ใหใ ชใ นการที่จ ะแกไ ขเด็ก ของเรา ดว ยการสั่ง สอน
หรือ การอบรมก็ต าม. นี ้เ ปน ตัว อยา งของธรรมะประเภทที ่เ ปน เครื่อ งมือ ใน
การละ.
ธรรมะประเภทเครื ่อ งมือ ในการประวิง เวลา. ขอ นี ้ห มายความวา
บางอยา งเราสูมัน ทัน ทีไมได เราตอ งประวิง เวลาไวกอ น ใหเรามีโอกาสตั้งเนื้อ
ตั้ง ตัว กอ น เราจึง จะเลน งานมัน ได ; เหมือ นกับ กิเ ลสบางชนิด นี ้ จะตอ งใช
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อุบ ายอยา งนี ้ ธรรมะประเภทนี ้ก ็ม ีธ รรมะชื ่อ ขัน ติ โสรัจ จะ หรือ ทํ า นองนี ้;
หรื อ แม ที่ สุ ด แตสิ่งที่เรียกวา อุเบกขา ในระดับโลกิยะ ก็ยังนํามาใชได.
ขัน ติ คือ อดทนได, โสรัจ จะ นั้น คือ ยิ้ม ไวเสมอ ; ไมใชท นอยา ง
หนาดําคร่ําเครียดเปนทุกข ; ดังนั้นจึงมีพวงติดกันมา เปน ขันติโสรัจจะ = ความ
อดทนที่ร วมกับ ความเสงี่ย มงาม. ขอ นี้มัน เหมือ นกับ ที่เราไดยิน ในนิท าน เรื่อ ง
นับ สิบ กอ น ; พอจะโกรธใครขึ ้น มา ใหน ับ สิบ เสีย กอ น แลว จึง คอ ยโกรธ.
การนับ หนึ ่ง ถึง สิบ เสีย กอ นนั ้น มัน เปน การประวิง เวลา ใหธ รรมชาติฝ า ยสูง
ตั้ง เนื ้อ ตั ้ง ตัว ได ; ตั้ง เนื ้อ ตั้ง ตัว ติด ในการที ่จ ะตอ สูกับ ธรรมชาติฝา ยต่ํา ; คือ
ความไมโกรธนั้น มีเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวได สําหรับตอตานความโกรธ; เพราะฉะนั้น
การสอนใหนับสิบกอนนั้น จึงเปนอุบายเรื่องประวิงเวลาเชนเดียวกับธรรมะประเภท
ขัน ติ โสรัจ จะ; อะไรเกิด ขึ ้น ตอ งทนไวก อ น ฉะนั ้น คํ า วา ขัน ติ นั ้น ไมใ ช
เพีย งแตวา ทนเจ็บ ทนปวด ทนหนาว ทนรอ น ทนเขาดา เขาวา ; นั้น เปน
เรื ่ อ งสํ า หรั บ เด็ ก อมมื อ เกิ น ไป. ขั น ติ ที ่ แ ท จ ริ ง ก็ ค ื อ ทนต อ ความยั ่ ว ของ
กิเ ลส. กิเ ลสที ่จ ะเขา มาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ ้น ทางกาย หรือ ทาง
อะไรก็ ตาม ต องทนได คื อว าต อ งสู ได ต อ งปกครองตั วเองไวได แม ว ามั นจะยั่ ว
แสนจะยั่ว; แมวาเมื่อทนแลวเกิดเปนทุกขอ ยางยิ่ง; เชนไมไดไปดูหนังโปรแกรม
นี้แลว จะขาดใจตายเสียใหไดอยางนี้ มันก็จะตองทนได และมีความยิ้มแยมเปน
ปรกติอ ยู ไ ด; มัน จะประวิง เวลาไวไ ด จนกระทั ่ง วา ความรูส ึก ผิด ชอบชั ่ว ดีม ัน จะ
มีมา ; แลวก็ทําสิ่งตางๆ ไปโดยถูกทาง.
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คําวา อุ เบกขา ที่จะตองใชเป นหลัก ตั้งมั่นในการตอสูกับอารมณ นี้ก็มี
ความหมายอยา งเดีย วกัน ; เมื ่อ อารมณก ระทบ ยัง ทํ า อะไรไมถ ูก ก็ใ หเ ฉยเสีย
กอ น อยา เพอ โกรธ อยา เพอ เกลีย ด อยา เพอ รัก อยา เพอ กลัว อยา เพอ เศรา
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หรืออะไรทํานองนี้; ประวิงเวลาใหสติปญญาตั้งตัวขึ้นมาใหไดดวาจะจัดทําไปอยางไร
จึงจะควร.
การที่ยกตัวอยางมาทีละอยางๆ นี้ ก็ดวยความรูสึก หรือสังเกตเห็น
หรือเชื่อวา ท านครูบาอาจารยประสบป ญ หายุงยาก ก็เพราะวาไม ดู ให ดี จนถึ งกั บ
จับความหมายของธรรมะแตละอยางๆได วาเปนธรรมะที่จะใชเปนเครื่องมือกันใน
ลักษณะไหน หรือ ประเภทไหน; เพราะฉะนั้น จึง พยายามที่จ ะแยกใหเห็น ทั้งๆ
ที่ชื่อธรรมะเหลานี้ก็มีอยูในหนังสือเลมแรก ก, ข, ก, กา ของธรรมะ คือหนังสือ
นวโกวาท นั่นเอง. แตทานไดเคยคิดหรือสังเกตมัน ในลักษณะอยางนี้หรือเปลา
ขอใหลองไปคิดดูเองก็แลวกัน. ดังนั้น จึงไดก ลาวพอเปนตัวอยางเพื่อใหเห็นวา
ทานจะใชหนังสือ ก, ข, ก, กา ของธรรมะนี้ ในลักษณะอยางไร.
ธรรมประเภทเปน เครื่อ งมือ ที ่จ ะระบุต อ ไปก็ค ือ ธรรมะที ่เปน เครื่อ ง
มือ ประเภทสะสม. สํ า หรับ การสะสม จะเปน การสะสมทรัพ ย หรือ สะสม
เกียรติยศชื่อเสียง หรือสะสมคุณธรรมความดีในทางธรรมะโดยตรง ใหมากยิ่งขึ้น
ก็ต าม เราเรีย กวา การสะสมทั ้ง นั ้น , และหมายถึง การสะสมที ่ไ มผ ิด เปน การ
สะสมที่ถูกตอ ง ; อยางนี้ทานก็มีห ลัก ธรรมะที่เรียกวา ความเพีย ร ๔ ประการ
ไวใหเรา ; ทานมอบธรรมประเภทนี้ไวใหเราเปนเครื่องมือ กลาวคือ :
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สังวรปธาน เพียรระวังความชั่วหรือสิ่งไมดี, อยางนี้ทานก็ไดยินไดฟง
กัน อยู แต ทํ า ไมไม ม องให ชั ด ยิ่ งถึ งกั บ วา จะใช เป น เครื่อ งมื อ ได อ ย างไร, สั งวรปธานปอ งกัน ไมใหเกิด ความชั่ว กับ ปหานปธาน ละความชั่วที ่เกิด แลว ; คู นี้
เปนการปดอุดทางรั่วเสียกอน ; แลวจึงถึง ภาวนาปธาน และ อนุรักขนาปธาน
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คือ สรา งความดีใ หค อ ยๆ เกิด ขึ ้น , แลว ตามรัก ษามัน ไว อยา งขยัน ขัน แข็ง
ระมัด ระวัง เต็ม ที ่ เปน อีก คู ห นึ ่ง ; เปน การสรา งใหสิ ่ง ที ่ต อ งการ เกิด ขึ ้น ,
และงอกงามขึ้น
การที ่ท า นเอาระบบ “อุด รูรั่ว ” มาใหก อ น เปน คู แ รก; แลว เอา
ระบบ “สรางสรรคขึ้น มาจริง ๆ” มาใหเปน คูห ลังนี้ เปน เทคนิค ที่ดีม าก; แตท ีนี้
พวกเรา แมสังคมของเรา ประเทศชาติของเรานี้ จะไมไดใชระบบนี้ดวยกระมัง
คือ ไมไ ดใ ชร ะบบอุด รูรั่ว ตา งๆ นานา ทางวัต ถุแ ละทางจิต ใจนี้ ใหมัน หยุด รั่ว
เสีย กอ น ; อยา งที ่อ าตมาไดก ลา วถึง ในวัน ที ่บ รรยายถึง เรื ่อ งเพลงชนิด ๘๐
เปอรเซนต ให ฟ งแล ว ; นั่ นเป นตั วอย างของรูรั่วอย างยิ่ ง. เราจะต อ งอุ ดมั นก อ น
แลว เราจึง จะประหยัด หรือ พัฒ นาในสิ่ง ที ่ป ระสงคขึ้น มาได. นี ่แ หละธรรมะเปน
เครื่องมือสําหรับการสะสม มีอยูอยางนี้.
ถึงแมธรรมชื่ออยางอื่น เชน อุฏฐานสัมปทา, อารักขสัมปทา, กัลยาณมิต ตตา, สมชีว ีต า ก็ต าม ซึ ่ง ทา นครูบ าอาจารยผ า นหูผ า นตาอยู เ สมอ ก็ต อ ง
เอาไปใชใ หถ ูก ใหต รง ตามความหมายแหง คุณ คา ของมัน ที ่จ ะเปน เครื่อ งมือ
ในการสะสมไดอยางนี้.
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อาตมาจะกลา วถึง ธรรมที ่เ ปน เครื ่อ งมือ ในฐานะเปน กํ า ลัง ตอ ไป.
คํา วา “เปน กําลัง” นี่ห มายถึงเปน กําลังกาย และกําลังใจดวย ไมใชเฉพาะแต
กํ า ลัง ทางใจอยา งเดีย ว. นี ่ก ็เ ปน ธรรมะ ก, ข, ก, กา อีก ตามเคย ทอ งกัน
ใหเ กรอ ไปวา ศรัท รา, วิริย ะ, สติ, สมาธิ, ปญ ญา ๕ อยา งนี ้ ชื่อ วา ธรรม
เปน เครื่อ งทํ า กํ า ลัง ธรรมะเปน กํ า ลัง ; แตแ ลว ก็ไ ดแ ต ทอ งแบบอัด จานเสีย ง
แลว เปด ดัง ลั ่น ไมส ามารถเอามาใชเ ปน กํ า ลัง ; ไมเ คยเอามาใชเ ปน กํ า ลัง .
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ถาไดเอาธรรมะเหลานี้มาใชเปนกําลังจริงแลว ปญ หาตางๆ ไมเกิด เหมือนกับที่
เกิดมากและถามกันมากจนตอบไมทันนี้.
ศรัทธา เปนกําลัง ; หมายความวา ความเชื่อนี้เปนกําลังทางใจอยางยิ่ง.
คนเราถา ลงไมเชื ่อ ไมเลื ่อ มใสแลว ก็ไ มม ีอ ะไรผลัก ดัน ใหเปน ไปตามได; มัน
ตองมีความเชื่อ ความเลื่อมใส ความพอใจ ในอุดมคติอันนั้นเสียกอน กําลังใจ
ที่จ ะทํ า ตามนั้น จึง จะเกิด ขึ้น . เหมือ นอยา งคํา วา มีค วามตอ งการที ่ไหน ความ
สํา เร็จ ก็ม ีที ่นั ่น หนทางยอ มมีที ่นั ่น ; นั ้น มัน คือ ศรัท ธา ความเชื่อ ที ่ร วมเปน
อัน เดียวกันกับความพอใจ ความเลื่อมใส ความเห็นดวย ความยินดีรับ ความ
ไววางใจ เหลานีม้ ารวมไวที่ “ศรัท ธา” คําเดียว แลวก็เปน กําลังอันแรกที่ทําให
เกิดความต องการ เป นกําลั งเริ่มต น เป นกําลั งในฐานะที่เป นพื ชพั นธุ สําหรับจะ
เพาะหวาน.
กํ า ลัง ถัด ไป คือ วิร ิย ะ ความเพีย ร. นี ่ก ็ค ือ energy โดยตรง
ใชเ ปน เครื่อ งผลัก ดัน วัต ถุป ระสงค หรือ อุด มคตินั ้น ใหเ ปน ไป; มัน ก็เ ปน
กํ าลั งผลั กดั น อย างยิ่ งในลั กษณะหนึ่ ง หรือ ส วนหนึ่ ง หรือ มุ ม หนึ่ ง หรือ แงห นึ่ ง ;
ซึ่งขาดไมได.
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ถั ด ไปก็ คื อ สติ ความระลึ ก อย างถู ก ต องอยู เสมอนี้ เป น กํ า ลั ง เพื่ อ จะ
ควบคุมของ ๒ อยางที่แลวมาอยาใหเฉไปนอกทาง มิฉะนั้นแลว ศรัทธาจะกลาย
เปน ไมศ รัท ธา หรือ ความเพีย ร วิริย ะ จะแลน ไปผิด ทาง. สิ ่ง เหลา นี ้ม ัน อาจ
เกิด ขึ้น ได เปน ได; แตส ตินั ่น แหละจะเปน กํา ลัง แข็ง กลา ควบคุม มัน ไวไ มใ ห
มัน ผิดทาง. เชน วาทหารใชความกลาหาญของตนผิดทางนี้ ผลอะไรจะเกิด ขึ้น ;
แตถาไดสติมาควบคุมไมใหใชความกลาหาญผิดทางละก็ มันก็ไดผลที่นาชื่นใจ.
นี้เรียกวา กําลังในการควบคุม.
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ถัดมาเรียกวา สมาธิ เป นกํ าลั งอย างยิ่ ง ; หมายถึ งเป น กําลังทางใจ
มีกําลังใจมั่ น เพราะวารวมหมด สมาธินี้ เป นการรวมกําลังใจทั้งหมดให เปนจุด
จุดเดียว เหมือนกับ เรา focus แสงสวางพราๆ นั้น ใหม ารวมเปน จุดเดียว นี้มั น
แรงมาก สองไปไกล เห็นไกล อยางนี้เปนตน ; นี่ทางวัตถุ. แตทางฝายนามธรรม
หรือ ทางฝา ยวิญ ญาณนั้น เรารวมกํา ลัง ใจที่มีพ รา ๆ อยูต ลอดวัน นั้น ใหเปน จุด
จุด เดียว เปนกําลังอันเดียว สองไปยังวัตถุประสงคเพียงอันเดียว ดวยเรี่ยวแรง
ทั้ง หมด มัน จึง จะแทงทะลุต ลอดถึงความจริง ของสิ่งตางๆ ได. นี้เรีย กวากํา ลัง
ของสมาธิ ; แมแ ตเ ด็ก ๆ ก็ตอ งใชใ นการเรีย น ในการจํา ในการคิด การนึก
ในการสอบไล ; เชนนี้เปนตน.
อัน สุด ทา ย เรีย กวา ปญ ญา. ปญ ญาเปน กํ า ลัง นี ้ มัน เปน อีก
มุ ม หนึ ่ ง คื อ กํ า ลั ง แห ง ความรอบรู เจาะแทง ทํ า ให แ ตกฉาน รู เ ท า รู ท ั น
มี ไ หวพริ บ ทั่วถึง ไปหมด ; นี้มัน ควบคุม ไปทั้งหมดอีกทีห นึ่ง . สี่อ ยางขางตน นั้น
ตองถูกควบคุมอยูดวยปญญาเสมอ ใหมันทําหนาที่ของมันไดเต็มที่ ไมใหเดินไป
ผิด ทางได ; หรือ ถาไปผิดทางแลว ก็ใหก ลับ มาถูกทางได; หรือ อุป สรรคเกิด ขึ้น
ก็แกไขได ; จึงเอามาไวใหรั้งทาย.
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เมื่อ รวมกัน เปน ศรัท ธา สติ วิริย ะ สมาธิ ปญ ญานี้ พระพุท ธเจา
ท านเรีย กว า พลธรรม คื อธรรมที่ เป น กํ าลั ง. ของจงช วยกั น สอดส อ งให ดี เป น พิ เศษ
นํามาใชเปนเครื่องมือทําใหเกิดกําลัง หรือใชเปนกําลังใหแกเราใหไดจริงๆ.
อาตมาจะกลา วถึง ธรรมะ ประเภทที ่เ ปน เครื่อ งมือ ในการตอ สู .
มันมีอะไรบางนั้ น นึกอยากจะเวนคําบาลีเสีย และเรียกเปนไทยๆ วา ไดแกสิ่งที่
เรีย กวา ความดี ความงาม ความจริง ความถูก ตอ ง ความยุต ิธ รรม. อุด มคติ
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ของพุท ธบริษ ัท เรา ควรจะขึ้น ปากกัน อยูที ่วา เราปรารถนาความดี ความงาม
ความจริง ความถูกตอง ความยุติธรรม อยางยิ่ง.
ความดี หมายถึง สิ ่ง ที ่ไ มเ บีย ดเบีย นใคร ; ไมเ บีย ดเบีย นตน
เองไม เบี ยดเบี ยนผูอื่น , อยางนี้ เรียกวา ความดี ในพุ ท ธศาสนา ; ไม ใชความดีอยาง
ที่ค นบางพวกบัญ ญัต ิเ อาเอง วา “ถา ไดล ะก็เ ปน ดี ถา เสีย ละก็ไ มดี”; ซึ่ง ทํ า
ใหเกิดเปนปญหาเรื่องกรรมวา ทําไมคนนี้ทําดีจะตายแลว ทําไมจึงไมดี ไมเจริญ
ไมก า วหนา ไมร วยกะเขา. นี ่มัน พูด กลับ กัน อยู เรื่อ ย พูด เลน ตลกกัน อยู เรื่อ ย.
ทํ า ไมไมด ูต ามที ่เปน จริง วา เมื ่อ ทํ า ดีแ ลว มัน จะไมด ีไ ดอ ยา งไร ; เพราะใคร ๆ
ก็บัญญัติการกระทําอยางนั้นวาดี. เมื่อทําการกระทําอยางนั้นเสร็จลงไปแลว มันก็
ดีแ ลว ; เพราะมัน ดีอ ยู ใ นตัว การกระทํ า นั ้น ; เมื ่อ มีก ารกระทํ า นั ้น แลว มัน ก็
ตอ งดีแ ลว . ทีนี้จ ะไดเงิน หรือ ไมไดเงิน จะไดชื่อ เสีย งหรือ ไมไดชื่อ เสีย ง นั้น มัน
เปน อีก เรื่อ งหนึ ่ง ตา งหาก. เขาไปเอาเงิน หรือ เสีย งมาเปน ความดี ซึ ่ง บางที
ไม ไ ด แลวก็วาทําดีไมไดดี ; อยางนี้มันผิดอยางยิ่ง.
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มีครูบาอาจารยหลายทานยื่นคําถามใหอธิบายเรื่อง กรรม. ที่จริงมัน
ก็ม ีห ลัก เพีย งเทา นี้วา ถา ทํา ดี มัน ก็ต อ งดีอ ยูใ นหลัก ตัว การกระทํา นั ้น ; สว นที่
ผลพลอยได ที ่จ ะไดม าเปน เงิน เปน ชื่อ เสีย ง เปน อะไรทํ า นองนั ้น มัน เปน อีก
เรื่อ งหนึ่ง ตา งหาก ; แตแ ลว มัน ก็ยัง แนน อนอยูอีก วา ถา เงิน นี้ ไดม าจากการ
ทํ า ดี ก็ต อ งเปน เงิน ดี ; ถา เงิน นี ้ไ ดม าจากการทํ า ชั ่ว มัน ก็เ ปน เงิน ชั ่ว . ขอให
มองในดา นจิต ดา นวิญ ญาณ อยา งนี ้กัน บา ง อยา มองในดา นวัต ถุอ ยา งเดีย ว :
จะเห็นเปนเงินเหมือนกันไปหมด ไมมีเงินดีเงินชั่ว. ถาเขาใจถูกตองแลว จะเห็น
ไดชัดวามีเงินดี เงินชั่ว ตามที่ไดมาดวยการทําความดีหรือทําชั่ว. ชื่อเสียงก็เหมือนกัน
มัน มีชื ่อ เสีย งจริง กับ ชื ่อ เสีย งปลอม : ถา ทํ า ดี ก็ไ ดชื ่อ เสีย งจริง มา ; ทํ า ชั ่ว
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ไดชื่อเสียงมา ก็เปนชื่อเสียงปลอม. เงินชั่วหรือชื่อเสียงปลอมนั้น มันก็ทําคนชั่ว
ใหชั่วหนักขึ้นไปอีก คือ เมื่อทําชั่วเสร็จ มันก็ชั่วไปแลว ; แลวยังแถมเอาเงินชั่ว
มากิน มาใช เปน เลือ ดเปน เนื ้อ , เอาชื่อ เสีย งปลอมมาหลอกคนเลน อยา งนี้
มัน ก็ยิ่งชั่วหนักเขาไปกวาเดิม อีก. ทีนี้เงินดีหรือ ชื่อ เสียงแท ก็เหมือ นกัน : ทําดี
ดีเ สร็จ แลว เปน คนดีตั ้ง แตเ มื ่อ ทํ า ดีเ สร็จ แลว ; เราเองเห็น เทวดาเห็น ;
เพื่อ นมนุษ ยยังไมทัน เห็น ก็ต ามใจ ; แตวาเราเปน คนดี ดีเสร็จแลวตั้งแตเมื่อ ทํา
ที นี้ ได เงินดี มาเลี้ ยงกั น มากิ นมาใช ก็ ยิ่ งเป นคนดี ยิ่ งขึ้ นไปอี ก ; ยิ่ งได ชื่ อเสี ยงดี
ก็ยิ่งเปน คนดี มีชื่อ เสีย งจริง ยิ่ง ขึ้น ไปอีก ; นี่คือ ความดีต ามหลัก แหง พระพุท ธ
ศาสนา และความดีนี้ เปนกําลังในการตอสู.
ความงาม นั้ นก็เหมื อนกัน ; ต องงดงามด วยธรรมะ เชนที่ พระพุ ทธเจา
ท านยื น ยั น ว า พรหมจรรย นี้ งามทั้ งเบื้ องต น งามทั้ งตรงกลาง งามทั้ งเบื้ องปลาย.
เรามีความงามของธรรมะ คือมีธรรมะในฐานะที่เปนความงาม เปนที่เกรงขาม ;
เชน เดีย วกับ สัต วที ่ม ีค วามงาม ยอ มเปน ที ่เกรงขามของสัต วที ่ไ มม ีค วามงาม ;
นี้ยอมเปนกําลังในการตอสู.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ความจริ ง คื อ สั จจะ อย างที่ กล าวมาแล วโดยละเอี ยด ในเรื่ องฆราวาสธรรม. ตอ สูดว ยความจริง นั้น มีตัว อยา งเชน movement ของมหาตมคานธี
ที่เรียกกันวา สัตยเคราะห นั่นเอง.

ความถูก ตอ ง นี ่ก ็เ หมือ นกัน ; หมายถึง ความถูก ตอ งตามทํ า นอง
คลองธรรม ที่บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจา เปนตน ไดวางหลักไว โดยอนุวัตร
ตามกฎเกณฑข องธรรมชาติ วา ผิด อยา งไร ถูก อยา งไร ความถูก ตอ งยอ มไม
เบียดเบียนตนและผูอื่น เชนเดียวกับความดี และเปนกําลังในการตอสูเหมือนกัน.
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ความยุต ิธ รรม นั ้น หมายถึง ไมลํ า เอีย งดว ยอคติ เชน ฉัน ทาคติ
โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ เปนตน.

ทั ้ง ๕ อยา งเหลา นี ้แ หละ คือ กํ า ลัง ในการตอ สู  หรือ ธรรมะที ่เ ปน
เครื ่อ งมือ ในการตอ สู . ทํ า ไมเราไมช นะคนชั ่ว ดว ยความดี ? มีแ ตเ อาความชั ่ว
ไปชนะคนชั่ว ; จะใหช นะเขาดว ยความชั่ว เรื่อ งมัน ก็ไ ปกัน ใหญโ ต. ในหลัก
ธรรมนั ้น ทา นถือ วา คนที ่ด า ตอบนั ้น เลวกวา คนที ่ด า ทีแ รก ; คือ เมื ่อ คนแรก
ดา มา ก็เ ปน คนที ่ใ ชไ มไ ดอ ยู แ ลว ในฐานะที ่เ ปน คนดา กอ น แตค นดา ตอบ
กลับเลวกวานั้นสองเทา. ทานไมพูดอยางคนสมัยนี้ที่พูดวา ที่ดาตอบนั้นก็เพื่อแก
ให ห ลุ ด กั น ; คนด า ตอบนี ้ ไ ม ชั ่ ว , ถู ก แล ว , ยุ ต ิ ธ รรมแล ว , ควรเรี ย กร อ ง
สิท ธิอัน นี้ไดอยางเปนธรรม, ขอใหชาวโลกเห็นใจ ; อยางนี้คนทั้งหลายในโลกนี้
ก็เ ห็น ใจยกมือ กัน สลอน. นี่ค นในโลกสมัย นี ้ เปน อยา งนี ้ ! แตวา ตามหลัก
ของพระพุท ธเจา ทา นถือ วา คนดา ตอบนั ่น เลวกวา สองเทา ของคนดา ทีแ รก ;
อยา ดา ตอบเลย, นั ่น แหละคือ ความดีที ่ช นะความชั ่ว ; จะตอ งใชเ ปน เครื่อ งมือ
ชนะความชั่ว เพราะวา เมื่อ ไมดา ตอบนั้น เปน เหตุใหช นะคนชั่ว ใหห ยุด ดา ได
หรือ วา ใหเ ขาขอโทษได ; ฉะนั้น โดยทํา นองเดีย วกัน จะตอ งชนะความไมจ ริง
ดวยความจริง ; ชนะความไม ถู กด วยความถูก ; ชนะความไม ยุติ ธรรมด วยความ
ยุต ิธ รรม ; นี่ค ือ หลัก ธรรมที ่เ ปน เครื่อ งมือ ในการตอ สูร ะยะยาว ซึ่ง ทํา ใหช นะ
ไดแทจริง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ธรรมะที ่เ ปน เครื ่อ งมือ ในการกา วหนา นั ้น ทา นวางไวเ ปน หลัก
เชน วุฒ ิ ๔ ; ซึ ่ง ปรากฏวา เปน ก, ข, ก, กา ในนวโกวาทอีก เหมือ นกัน .
หลัก นั ้น มีอ ยู ว า ใหอ ยู ใ นประเทศที ่ค วรอยู  คือ ในประเทศที ่ม ีก ารศึก ษาหาได,
มีบ ัณ ฑิต นัก ปราชญห าได ; แลว ก็ใ ห คบกับ ผู ที ่เ ปน คนดี คือ บัณ ฑิต หรือ
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นัก ปราชญเ ทา นั้น ; แลว ฟง คํา สั่ง สอน เอาคํา สั ่ง สอนมาคิด มาใครค รวญ ;
แลว ปฏิบ ัต ิใ หเ หมาะสม ใหค วรกัน ดัง นี ้ ; อยา งนี ้เ รีย กวา วุฒ ิ หรือ จัก ร ๔
เปน เครื่อ งกา วไปสู ค วามกา วหนา หรือ ความเจริญ ขอ นี ้เ ราจะตอ งปรับ ปรุง
หลักเกณฑอันนี้ใหดี ๆ วา เราชอบไปโรงเรียนหรือวาจะชอบไปหาผูรู ในเมื่อมีเวลา
วางเกิดขึ้นสัก ๒ ชั่วโมง ดังนี้เปนตน. เมื่อเราไมพอใจในธรรมะที่เปนวุฒิ หรือ
เปนจักรแลว จะไปโทษใคร ; มันก็มัวหามลอ ตัวเองอยูนั่นเอง.
ธรรมเปนเครื่องมือใหเกิดความสําเร็จโดยงาย โดยเร็วและแท จริงนั้ น
คือ ธรรมประเภท อิท ธิบ าท ๔ มีอ ยู ห ลายหมวดดว ยกัน . อิท ธิบ าท ๔ คือ
ฉัน ทะ วิริย ะ จิต ตะ วิม ัง สา; คือ ความพอใจในสิ ่ง ที ่ต นจํ า เปน อยา งยิ ่ง ,
ความพากเพีย รอยา งยิ่ง , ความเอาใจใสอ ยา งยิ่ง , ความคน ควา สอดสอ งอยู
เปนอยางยิ่ง. นี่มันสบหลักวิทยาศาสตรอยางยิ่ง วาธรรมที่เปน team work ยุคนี้,
๔ ขอดวยกันนี้, มันทําใหเกิดความสําเร็จ โดยงายดาย โดยเร็ว และโดยแทจริง.
พระพุทธเจาทานทรงแยมวา ถาตองการจะมีอ ายุยืนอยูสักกัปปหนึ่ง ก็สําเร็จได
ดวยการประพฤติธรรมะชุดนี้ใหจริงจัง ; ขอลองใหคิดดู.
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ธรรมะประเภทที ่ทํ า ใหเ กิด ความพอดี ใหรูจัก ความพอดี. คนเรานี่
เสีย ทา เสีย ทีก ัน มาก ก็เ พราะวา ทํ า มากเกิน ไป ทํ า นอ ยเกิน ไป ; ทํ า ชา เกิน ไป
ทํ า เร็ว เกิน ไป ฯลฯ ลว นแตไ มเ หมาะสมทั ้ง นั ้น . ความพอดี นี ้ ทา นเรีย กวา
สมบั ต ิ ข องสั ต ตบุ รุ ษ คื อ สมบั ต ิ ข องคนดี . คนดี ต  อ งรู ค วามพอดี เ สมอไป
ไม เช นนั้ น จะดี ไปไม ได ; ฉะนั้ น สั ตตบุ รุษ จึ งมี ธรรมะ คื อ รูความพอดี พ อเหมาะ
ของเหตุ , ของผล, ของตน, ของประมาณ, ของเวลา, ของบริ ษั ท ,
ของ ป จ เจกชน, รวมเปน ๗ ประการดวยกัน ที่ตองรูจักความพอดีของมัน .
ขยายความวา :
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มีความรูเรื่องเหตุ วามาจากผลอะไร ;
มีความรูเรื่องผล วามาจากเหตุอันไหน ;
รูจักตัวเอง วามีสถานะเปนอยางไร ;
รูประมาณมากนอย สูงต่ํา วาควรเปนอยางไร ;
รูเวลา วาควรไมควร เหมาะไมเหมาะอยางไร ;
รูบริษัท คือหมูคณะบุคคล หรือสังคมนั้นสังคมนี้ วาเปนอยางไร ;
รูบุคคลโดยเฉพาะคน วา คนนี้คนนั้น คนหนึ่งๆ เขาเปนอยางไร ;
นี้รวมเปน ๗ อยางดวยกัน เปนเหตุใหรูความพอเหมาะพอดี ที่สมบูรณ
อยา งยิ่ง , หรือ ถึง ที่สุด จริง ๆ. ขอใหค รูบ าอาจารยทั้ง หลายไปศึก ษาเรื่อ งความ
พอดี ๗ ประการนี้ ให เป นพิ เศษเถิ ด การปฏิ บั ติ หน าที่ ของตน เกี่ ยวกับตนเองก็ ดี
เกี่ยวกับเด็กก็ดี เกี่ยวกับผูบังคับบัญชาก็ดี นี้จะอยูในกํามือของทานทั้งหมด.
ในที่สุ ด อาตมาอยากจะกล าวถึง ธรรมะประเภทที่ เป น เครื่อ งมื อ ใน
ฐานะเปนอุดมคติรากฐาน เปนปรัชญารากฐาน.
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ที่วาตองมีอุดมคติรากฐาน ก็ไดแกเรื่องเชนที่เคยกลาวใหฟงวา อาตมา
ไมเลื่อ มใสในหลัก การหรือ เรื่อ งของ M.R.A เพราะพวกนั้น มีแ ตส อนวา ใหทํ า
อยา งนั้น ทํา อยา งนี้ ทํา อยา งโนน ใหถึง ที่สุด ; แตไมบ อกวา การทํา อยา งนั้น
มัน ตั ้ง รกรากอยู บ นอุด มคติห รือ เหตุผ ลอะไร. การบัง คับ กัน ดื ้อ ๆ เชน นั ้น มัน
ก็เป นเหมื อน ขมเขาโคให กิ นหญ า เพราะมั นไม สมั ครจะกิน. แต ถาเรามี ปรัชญา
พื ้น ฐาน เปน อุด มคติ เชน เรื่อ งกฎแหง กรรมที ่ถูก ตอ ง, เรื่อ งอนิจ จัง ทุก ขัง
อนัตตา ที่ถูกตอง, เรื่องสิ่งทั้งหลายไมควรยึดมั่น ถือมั่น ดวยอุปาทานวา ตัวกู
วาของกูนี้ และเรื่อสิ่งทั้งหลายตองเปนไปตามเหตุปจจัยปรุงแตง ตองเปนไปตาม
กฎของธรรมชาติอยางนี้; ถารูอุดมคติ มีป รัชญาเหลานี้แลว ก็จะเปนเครื่องมือ
ใหเกิดความงายดาย ในการกระทําทั้งหมดทุกอยางที่กลาวมาแลวขางตน.
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อยางพวกเรา ตองมีอุดมคติของความเปนครูที่ถูกตอง ในฐานะเปน
ผู ย กวิญ ญาณของโลก ไมใ ชข องคนใดคนหนึ ่ง ; เพราะวา คํ า วา “ครู” นี้
ไมใ ชบ ุค คล ไมใชค ณะบุค คล; แตว า เปน สถาบัน อัน หนึ ่ง ของโลกเพีย งอัน เดีย ว
ซึ่ง ทําหนาที่ยกวิญ ญาณของโลกทั้งโลก พรอ มกันทั้งโลก; ถาเราเขาถึงอุด มคติ
อันนี้ หรือมีปรัชญาอยางนี้เปนรากฐานแลว จะถึงกับเตนแรงเตนกา อยากปฏิบัติ
หนา ที่ค รู ดว ยชีวิต จิต ใจทั ้ง หมด สนุก สนานเปน ควัน ไปทีเ ดีย ว; ไมม ีป ญ หา
อะไรเกิด ขึ้น เปนความหมนหมอง ขาดแคลน แลวรองทุกขอ ยางนั้น อยางนี้เลย.
นี่แ หละ ทา นจะเห็น ไดวา ธรรมประเภทเครื่อ งมือ ที่สูง สุด ก็คือ ธรรมะที่แ สดง
ความจริง ในขั้น ปรมัต ถ วา สิ่ง ทั้ง หลายทั้ง ปวงเปน อยา งไร; และเมื่อ เอามายึด
เปนหลัก หรือเปนอุดมคติรากฐานแลวก็จะกระตุนธรรมะอื่นๆ ใหเจริญงอกงามตาม
กันไปหมด. นี่คือธรรมประเภทเครื่องมือ หมวดสุดทาย.
ทีนี้ ก็มาถึงขอที่มักจะสับสนวุนวาย ฉงนกันอยูขอหนึ่งคือขอที่วา เรา
ไดย ิน กัน วา “อตตฺา หิ อตตฺโ น นาโถ = ตนแหละเปน ที ่พึ ่ง ของตน”; เพราะทํ า
ใหงงวา ตนจะเปน ที่พึ่งใหแ กต นไดอ ยางไร ? ในเมื่อ ตนก็เปน ทุก ขเสีย เองแลว
จะเอาตนนั้นเปนที่พึ่งใหแกตนไดอยางไร หรือจะเปนเครื่องมือใหแกตนไดอยางไร;
ฟงดูก็ค ลายๆ กะวา พระพุทธเจานี้พูด อะไรเสียหลัก หรือ ผิดหลัก แตที่จริงนั้น
เราตา งหากที ่ไ มเขา ใจของทา น. ที ่ว า ตนเปน เครื่อ งมือ ใหแ กต นนั ้น มัน หมาย
ความวา ตนกิเ ลส ตนโง ตนปุถ ุช นนั ้น มัน เปน ตนที ่เ ปน เจา ทุก ข แลว ตน
ที ่จ ะเปน ที ่พึ ่ง ใหแ กต นชนิด นั ้น ไดนั ้น คือ ตนธรรมะ ถา เรารูวา ตนที ่แ ทจ ริง ไมใ ช
ตนเนื้อ หนัง รา งกาย; สิ่ง ที่ค วรจะเรีย กเปน ตัว เปน ตน เปน ชิ้น เปน อัน เปน แกน
เปน สารแทจ ริงนั้น คือ ธรรมะ ดัง นี้แ ลว เราก็เอาธรรมะเปน ตน; แลว ก็ส ามารถ
จะเปน ที่พึ่ง ใหแ กต น. เพราะวา ธรรมะนี้ค นอื่น หามาใหเ ราไมไ ด เราตอ งหา
เอาเอง, เรีย นเองเอง, เราตอ งรูเ อาเอง, เราตอ งปฏิบัติเ อง, และไดผ ลเอง,
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แลว ธรรมะชนิด นั ้น นั ่น แหละคือ ตน; เพราะฉะนั ้น จึง แกไ ขตนที ่อ ยู ใ นสภาพที่
ไม น าปรารถนานั้ น ให กลายเป นสภาพที่ น าปรารถนาได ; มั นจึงเป น “ตนเพื่ อตน
และดวยตน” ; สําเร็จขึ้น มาได ถาถามวาเปน เครื่องมือใหแกอ ะไร ? ก็ต อบวา
ให แ ก ต นนั ่ น แหละ; เราทํ า “ตนกิ เ ลส” ให ก ลายเป น “ตนธรรมะ” เสี ย
มัน ก็เ ปน ที ่พึ ่ง แกต น. ขอ นี ้ไ ดเ คยชี ้ใ หเ ห็น แลว ตั ้ง แตว ัน แรกวา อะไรๆ ก็ล ว น
แตเ รีย กวา “ธรรมะ” ทั ้ง นั ้น , เพราะลว นแตเ ปน ธรรมชาติทั ้ง นั ้น . นี ่ข อให
นึก ดูใ หม นึก ดูใ หดี ; ถา ลืม เสีย แลว ก็ข อใหค อยอา นบัน ทึก คํ า บรรยายเหลา นี้
ใหเขาใจคําวา ทุกสิ่งเรียกวาธรรมะทั้งนั้น. ทีนี้ธรรมชาติที่เป นตนประเภทโงเขลา
เปนทุกขนั่นแหละ จะตองเอาธรรมชาติประเภทที่เปนตนชนิดรูแจง ฉลาดเฉลียว
เห็นจริงนั่นแหละ เปนที่พึ่ง !
นี่แ หละ เราควรจะขอบคุณ ธรรมะที ่เ ปน เครื่อ งมือ ใหเราทุก อยา ง
ทุ ก ประการ นั บ ตั้ ง แต ให เกิ ด มา ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจ ให ป ระพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ดี ;
เป น ตั วเราก็ ได เป น ความรอดพ น ของเราก็ ได เป น เครื่องมื อ ทํ าให เกิ ด ความรอดพ น
ของเราก็ไ ด. นี ้แ หละ คือ ธรรมในฐานะที ่เ ปน เครื่อ งมือ สํ า หรับ บรรเทาทุก ข
ทั ่ว ไป และเปน เครื่อ งมือ ชว ยธรรมะดว ยกัน เอง ใหเปน สิ ่ง ที ่ม ีคุณ ภาพสูงยิ ่ง ขึ้น
ไปอีก เหมือ นดัง ที ่ก ลา วมาแลว ขา งตน . ฉะนั ้น ขอใหท า นครูบ าอาจารย
ทั้งหลายสนใจธรรมะ เฉพาะในแงนี้ ในความหมายอยางนี้ ใหมากเปนพิเศษดวย
จนทา นมี “เครื่อ งมือ ” ขึ ้น มาไดจ ริง ๆ. มัน เปน เครื ่อ งมือ ที ่ท า นขอรอ งนั ก
ขอรองหนา ในคําขอที่ยื่นมาถึงอาตมาหลายสิบฉบับดวยกันนั่นเอง; อาตมาจึง
รวบรวมมาตอบในคราวเดียวกัน เทาที่จะตอบไดในคราวเดียวกันอยางไร ที่เหลือ
ก็จะเอาไวตอบตอไปในโอกาสหนา .
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อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ ลงดวยความสิ้นสุดแหงเวลาเพียงเทานี้.
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๙
เรื่อง

การธํารงรักษา และการเผยแผจริยธรรม
๒๔ มกราคม ๒๕๐๕
-----------------ทานครูบาอาจารย ทั้งหลาย,
การบรรยายในวัน นี้ อาตมาจะไดก ลาวถึงการธํารงรัก ษา และการ
เผยแผจริยธรรม. ขอไดโปรดทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอของการบรรยาย
เรื่อยๆ มาแตตนวา.
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ในครั้งแรกที่สุด เราไดทําความเขาใจกันถึงแนวทาง ความหมาย หรือ
หลักเกณฑทั่วไป ของสิ่งที่เรียกวาจริยธรรม.

ในครั้งที่ สอง ได กล าวถึ งแนวที่ มี อยู แนวเดี ยวของจริยธรรม กล าวคื อ
การฝก เพื ่อ ความไมยึด มั ่น ตัว ตน หรือ ไมเ ห็น แกต น ซึ่ง เปน แนวที่ใ ชไ ดห มด
ในทุ ก กรณี และทุกระดับของศีลธรรมะและสัจจธรรม.

ในครั้ง ที ่ ๓ ไดก ลา วถึง อุป สรรค ศัต รู ความรวนเร และความ
พังทลายของจริยธรรม วามีขึ้นมาไดเพราะความหลงในทางวัตถุ หรือรวมเรียกวา
“ความสุขในทางเนื้อหนัง”.
๒๘๖
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ในครั้งที่ ๔ เปนครั้งพิเศษ เพราะเปนวันอาทิตย ไดกลาวถึงมหรสพ
ทางวิญ ญาณเพื่อ จริย ธรรม สําหรับ มนุษ ยในยุค ปรมาณูนี้ ดังมีค วามหมายอยู
ในถอ ยคํ า เหลา นั้น ชัด เจนแลว . การที ่จ ะไมม ีค วามบัน เทิง ในทางธรรมดว ยนั ้น
ยอมไมได จะนํามาซึ่งความเบื่อหนาย และไมเปนที่ตั้งของสมาธิและความเขาใจ.
การเขาใจธรรมะนั ้น มีห ลัก ตามแนวที ่เปน พระพุท ธภาษิต วา จะตอ งมีป ต ิแ ละ
ปราโมทยเ ปน พื ้น ฐาน จิต จึง จะเปน ปส สัท ธิ คือ สงบระงับ ปต ิป ราโมทยนี้
หมายถึง ปติตามทางธรรม ไมไดทําจิตใหฟุงซานเหมือนปติปราโมทยอยางโลกิยวิสัย
เมื่อจิตเปนปสสัทธิรํางับแลวยอมเปนสมาธิ และยอมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง.
เพราะฉะนั้นขอใหถือวา การมีวิธีก ารอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งใหเกิด ความบัน เทิง
ในทางธรรมนั้น เปน ของจํา เปน อยา งหนึ่ง แมที่สุด แตใ นการที่จ ะเผยแผอ บรม
สั่งสอนจริยธรรม ซึ่งทานครูบาอาจารยทั้งหลายจะตองสังวรไวในเรื่องนี้.
ในครั้งที่ ๕ ไดกลาวถึงความวาง ซึ่งหมายถึงวางจากกิเลส วางจาก
ความรูสึก วา ตัว ตน ของตน นี้วา เปน จุด หมายปลายทางของจริย ธรรม. เรา
มุงหมายจะใหเปนผูที่มีจิตวางจากตัวตน ก็เพื่อใหมีสติปญญาเต็มที่ ; ถาจิตไมวาง
จากตั ว ตน ก็ ไม อ าจจะมี ส ติ ป ญ ญาเต็ ม ที่ คื อ จิ ต ไม เป น ตั วของมั น เอง มั น ถู ก กิ เลส
อั น ทํ า ให เห็ น แก ตั ว ตน หรื อ เป น ตั ว เป น ตนนี้ ครอบงํ า อย า งยิ่ ง . ขอให ถื อ ว า ข อ นี้
เปนจุดประสงคของเรา ในการที่จะมีชีวิตอยูอยางไมเปนทุกข ดวยจิตที่วาง และ
ใชจิตที่วางในลักษณะเชนนี้ โดยเฉพาะ เป นเครื่องมื อในการศึกษา ในการปฏิ บั ติ
การงานใหไดผลอยางดี อยางประณีต.
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มีองคแปด อันเปนตัวพรหมจรรยในพระพุทธศาสนา ซึ่งทานครูบาอาจารยจะตอง
สนใจกับ องคทั ้ง แปด หรือ ธรรมทั ้ง แปดนี้ใ หล ะเอีย ด จนเขา ใจไดดว ยตนเอง
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จึงจะสอนเด็กไดดวยหัวขอของธรรมะที่งายและชัดเจน และไมนาเบื่อ ; อาตมา
ไดรับปญหามากในเรื่องนี้ ก็ขอย้ําในลักษณะอยางที่ไดอธิบายแลว.
ในครั้งที่ ๗ ไดกลาวกันถึงวิธีที่จะใชชีวิตประจําวัน ใหประกอบอยูดวย
จริยธรรมอยางไร หรือวาจะใชจริยธรรมในชีวิตประจําวันอยางไร ก็ไดใหตัวอยาง
ที่พอจะนําไปคิดนึกดวยตนเองได.
ในครั้งที่ ๘ ได กล าวถึ งจริยธรรมประเภทที่ เป นเครื่องมื อแก กั นและกั น.
เมื ่อ เรามีค วามประสงคจ ะปฏิบ ัต ิธ รรมะ ที ่เ ปน ตัว การดับ กิเ ลสโดยตรงนั ้น
บางทีตอ งใชธ รรมขอ อื่น ซึ่ง เปน เครื่อ งมือ ใหเ กิด ธรรมะประเภทนั้น ขึ้น มาโดย
งา ยดายอีก ก็มี; นี่เ รีย กวา ธรรมะซอ นธรรมะ. แมห ลัก เกณฑอัน นี ้ ก็ข อให
ครูบ าอาจารยทั ้ง หลายสนใจใหม าก ในเรื ่อ งที ่ธ รรมะซอ นธรรมะ หรือ เปน
เครื่อ งมือ แกก ัน ในลัก ษณะอยา งนี้ ซึ่ง เปน เครื่อ งมือ อยา งยิ่ง ; เปน วิธีที ่จ ะตอ ง
ใชอยางยิ่ง ในการอบรมสั่งสอนธรรมมะ.
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สวนในครั้งที่ ๙ นี้ อาตมาจะไดกลาวถึงวิธีการเผยแผจริยธรรมนั้ น
โดยตรง รวมทั ้ง การธํา รงรัก ษาใหยัง คงอยูด ว ย; ถา ไมค งอยูแ ลว ก็ไมม ีท างจะ
เผยแผจริยธรรมนี้อยางไรได.

เกี่ยวกับที่อธิบายไปแลว ยังมีความเขาใจผิดบางอยางบางประการอยู
เชน ปญ หาวา ถา มีค วามรูสึก วา งจากตัว ตน ไมม ีตัว ตนหรือ ของตน ก็อ าจจะ
เกิดความเขาใจผิดกันขึ้น ถึงกับวา ไม ตองเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย หรือ
ไมมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีบุญคุณเหลานี้เปนตน เพราวางจากตัวตน.
ป ญหาข อนี้ มั นเป นป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเพราะความเข าใจที่ ไขว กั นอยู : ที่
กลาววา ไมมีตัวตนนั้นเป นหลักธรรมในขั้นลึก ; ที่เรามีตัวตนตามโลกสมมุ ตินั้ น
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เปน หลัก จริย ธรรมในขั้น ตน ๆ ทั ่ว ไป จึง มีเ ราผู ที ่เ ปน หนี ้บ ุญ คุณ หรือ เปน เจา
บุญ คุณ ตอ กัน และกัน เปน ตน ดังที ่ก ลา วแลว ในเรื่อ งของสัม มาทิฏ ฐิป ระเภทที่
เปนโลกิยะ วามีความรูสึก มีความเชื่อ มีความเขาใจ มีความเห็นถูกตอง ในขอ
ที่วา บิด ามารดามี ครูบ าอาจารยมี นรก - สวรรคม ี นี่ก็เพื ่อ วา จะไดรูจัก หนา ที่
ที่จะต องปฏิ บั ติ ตอกัน ผูที่มี ป ญ ญาถึ งขนาดทราบวา ตัวตน หรือของตนไม มี นั้ น
หมายความวา มีป ญ ญาพอที ่จ ะรูวา อะไรเปน เรื่อ งที ่ก ลา วอยา งสมมุต ิ ตาม
ความหมายอยา งโลกๆ หรือ โลกิย ะ และอะไรเปน เรื่อ งความจริง ที ่เด็ด ขาด ใน
ลัก ษณะที ่เ ปน โลกุต ตระ ความรูที ่ว า ไมม ีต ัว ตนนี ้ มัน เปน ความรู ที ่จ ริง เด็ด ขาด
เปนชั้นโลกุตตระ แตเราพยายามที่จะเอาหลักเกณฑอันนี้มาใชทั่วไป แมในเรื่อง
ที ่เปน โลกิย ะ เพราะวา ลํ า พัง ความรูเรื่อ งโลกีย  หรือ ธรรมประเภทโลกิย ะนี ้ ใช
ดับทุกขโดยสิ้นเชิงไมได จะเปนเหตุใหมีความทุกขเหลืออยูเปนอันมากที่ดับไมได ;
ดังนั้นจึงใชความรูประเภทที่เปนโลกุตระนี้เขามาชวย ดังที่ไดกลาววา เอาความ
หมายหรือหลักการ “เรื่องนิพพาน” มาใชเปนประจําวัน คือเรื่องสอนใหมีความ
รูส ึก “วา งจากตัว ตนอยูเสมอ” ในการปฏิบ ัต ิห นา ที ่ก ารงาน การแขง ขัน การ
สอบไล การประกอบอาชี พ ต างๆ ในตั วอย างที่ ได ยกมาให ฟ งอย างละเอี ยดแล ว;
นั่นแหละขอใหเขาใจชัดลงไปเถอะวา เปนการนําเอาหลักการเรื่องไมมีตัวตน หรือ
นิพพานมาใชในกรณีประจําวัน.
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มีบ างทา นยัง เขา ใจไมถูก เลยถามวา จะเอาเรื่อ งนิพ พานมาใชไ ด
อยา งไร. นั่น เปน ความเขา ใจไขวกัน อยู ; เราไมไดเอานิพ พานโดยตรงลงมาใช
แต ว าเอาหลั ก เกณฑ หรือ หลั ก การ หรือ ความหมาย ของนิ พ พานมาใช โดยนํ ามา
ปรับ ปรุง ใหเขา กัน ไดก ับ ชีวิต ประจํ า วัน . ฉะนั ้น หลัก การเรื ่อ งไมม ีค วามรู ส ึก วา
“ตัว กู ของกู” ที ่พ ลุ ง พลา นอยู ใ นจิต ใจ แลว ทํ า อะไรไปดว ยสติป ญ ญาอัน
บริส ุท ธิ์นั ่น แหละ เรีย กวา หลัก การของนิพ พานที ่นํ า เอามาใชใ นชีวิต ประจํา วัน ,
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เพราะฉะนั้น เรื่องเกี่ยวกับความรัก เชน รัก บิด ามารดา บุต รภรรยา สามีเหลานี้
มั นไม ถูกทํ าลายไปไหน แต วาทํ าให มั นเป นความรัก หรือเป น ความกตั ญ ู กตเวที
ด วยสติ สั มปชั ญญะ หรือสติ ป ญญาที่ สมบู รณ เท านั้ น ไม ใช รักหรือกตั ญู ด วยความ
ยึด มั ่น ถือ มั ่น ซึ ่ง ทํ า ใหเกิด ความรูส ึก ที ่ร ุน แรง จนถึง กับ เกิด ความกลัว , เกิด
ความเศรา, เกิดความวาเหวอะไรขึ้นได เทากันกับความรักที่รักดวยความยึดมั่น
ถือ มั ่น นั ่น เอง. ฉะนั ้น ทา นจึง สอนธรรมะขึ ้น โดยระบบที ่ว า อยา ทํ า อะไรลงไป
ดว ยความยึด มั่น ถือ มั่น เปน ตัว กู ของกู ดว ยอํา นาจของกิเ ลสตัณ หา; และ
ถา จะมีตัวตน ก็ใหมีตัว ตนของธรรมะ คือ สติปญ ญา; ดังนั้น เราจึงรัก ใครกัน
สงเคราะหกัน ตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันไดอยางดีเสียอีก แลวไมมีความรูสึก
ผูกพันดวยโมหะ ที่ทําใหเปนไปถึงกับวา เมื่อลูกตายแลวก็รองไหน้ําตานองไปหมด;
หรือวา พอตายลูกก็รองไหน้ําตานองไปหมด; อยางนี้ เพราะความยึดมั่น ถือมั่น
ผิดวิธี. ดวยเหตุนี้ก็ไมตองกลัววา ถาสวางจากตัวตนแลว เราจะเกิดเปนคนทารุณ
โหดรา ย ไมเ ห็น แกใ ครขึ้น มา; ทั ้ง นี ้เ พราะหลัก การของความวา งนั ้น มุ ง หมาย
อยู ที ่ค วามไมเ ห็น แกต ัว . ขอไดโ ปรดจํ า คํ า วา “ความไมเ ห็น แกต ัว ” ไวใ ห
แมน ยํา ; เมื ่อ ไมม ีค วามเห็น แกต ัว แลว นั ่น แหละ คือ การที ่จ ะทํ า สิ ่ง ที ่ด ีง าม เชน
ความ ก ตั ญ ู ก ต เวที เป น ต น ได อ ย า งถู ก ต อ งแ ล ะดี ถ ึ ง ที ่ ส ุ ด จ ริ ง ๆ .
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การที่บุ ตรบางคน ไมกตัญ ู เวทีตอ บิ ดามารดานั้น ก็เพราะมี ความ
เห็น แกต ัว มีต ัว มีต นจัด ; บางทีม อบหนา ที ่บ า ว หรือ คนใชใ หแ กบ ิด ามารดา
ผูแก เฒ าแล วทํ า ก็ยั งมี . นี่ คื อความเห็ นแกตั วจัดของบุ ตร แม จะได รับการศึ กษา
แบบใหมจากเมืองนอกอยางเต็มปรี่ ก็ยังมอบใหบิดามารดาทําหนาที่คนใชอยาง
ชื่นตา. ฉะนั้นเรื่องของโลกที่เต็มไปดวยความยึดมั่น ถือมั่นนั้น จะเปนไปในทาง
ที่ไ มน า ปรารถนา เพราะมีค วามเห็น แกตัว เปน พื ้น ฐาน. เราตอ งควบคุม ความ
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เห็นแกตัวใหพ อเหมาะพอสม : ถามีตัวก็ตองมีตัวที่ดี คือยึดมั่น ถือมั่นในทางดี
และยึดมั่น ถือมั่นแตนอย จึงจะมีสติปญญาเขามาควบคุมสิ่งตางๆ ได.
ขอใหเขาใจวา หลักการเรื่องนิพพาน หรือความวางจากตัวกู ของกูนั้น
เปนสิ่งที่ตองเขาในใหถูกตองกันจริงๆ เสียกอน จึงจะนําไปใชสอนเด็กได ; คือให
รวมใจความสํ า คัญ อยู ที ่ค วามไมเห็น แกต ัว ไวเรื่อ ยไป ; อยา ทิ ้ง หลัก อัน นี ้. ความ
ไมม ีต ัว นั ้น คือ ไมม ีต ัว ชนิด เปน กิเ ลส แตใ หม ีต ัว ชนิด ที ่ป ระกอบดว ยธรรมะ.
ถามีตัวชนิด ประกอบดวยธรรมะ คือ มีธรรมะเปน ตัวแลว มัน ก็วางจากตัว ชนิด
ที ่ เ ป น กิ เ ลสไป เอง. ชี ว ิ ต ประจํ า วั น ต อ งมี ต ั ว ชนิ ด ที ่ เ ป น ธรรมะ หรื อ เป น
สติป ญ ญา ซึ ่ง ที ่แ ทไ มใ ชต ัว ; ที ่เ ปน ตัว นั ้น คือ กิเ ลสตัณ หา. ความรูส ึก ที ่เ กิด
มาจากกิเลสตัณ หานั้น ยอมรูสึกเปนตัวกู เปนของกู จัด; อันนี้ตอ งขจัดออกไป
ใหว า ง. พอทํ า ใหค วามรูส ึก อยา งนี ้อ อกไปแลว วา งแลว ธรรมชาติเ ดิม แทข อง
จิตนั้น ยอมเปนสติปญ ญาอยูในตัวเอง และมายยิ่งขึ้นเทาที่มีการอบรม; ฉะนั้น
ขอไดโปรดเขาใจหลักอันนี้ใหถูกตอง และถือ เปนหลักพื้นฐานสําหรับการเผยแผ
จริยธรรม คือเราจะเผยแผลัทธิที่จะมีชีวิตอยู โดยไมมีความรูสึกที่เปนความยึดมั่น
ตัวกู ของกู นั่นเอง.
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ขอให พิ จ ารณาคํ าวา ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นี้ ให เขาใจอยางถู ก ต อ ง. เรามี
ตั วเราด วยสติ ป ญ ญานั้ น คื อไม ต องมี ความยึ ดมั่ น ถื อมั่ น จึ งจะเป นตั วเราที่ เป นธรรม
อยา งที ่พ ระพุท ธเจา ทา นตรัส วา “มีต นเปน ที ่พึ ่ง มีธ รรมะเปน ที ่พึ ่ง = อตฺต ทีป า
อตฺต สรณา ธมฺม ทีป า ธมฺม สรณา”. การที ่ธ รรมะเปน ตัว ตนเสีย เองนี ้ มัน ไมใ ช
ตัว ตนของตัณ หา อุป าทาน ; มัน เปน ตัว ตนของธรรมะ ซึ่ง หมายถึงสติปญ ญา
ที่สามารถจัดตัวตนอยางตัณหา อุปทานไดเสมอไป.
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ทีนี้ เราจะได พิ จารณากันต อไป ถึ งการที่ จะธํารงรักษา และเผยแผ
จริย ธรรม ซึ ่ง มีห ลัก พระพุท ธศาสนาเปน พื ้น ฐาน. เราจะเผยแผล ัท ธิที ่ไ มเห็น
แกตัว นี้ ออกไปไดอ ยางไร ; หรือ ที่เราชอบกลาวกัน มากก็คือ วา เผยแผธรรมะ
หรือ เผยศาสนา นั่น แหละ ออกไปไดอ ยา งไร แตอ าตมาขอระบุห รือ ยืน ยัน
ลงไปใหชัด วา ธรรมะหรือ ศาสนาที่จ ะเผยแผนั้น จะตอ งเลือ กเอาแตที่เ ปน
จริย ธรรมของการไมเ ห็น แกต ัว ซึ ่ง มีม ูล มาจากความไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น ในตัว
หรื อ ของตั ว ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว .
เกี่ยวกับการสืบธํารงรักษาและเผยแผจริยธรรมนี้ อาตมาอยากจะขอรอง
ใหทา นครูบ าอาจารยทั้ง หลาย ไมรัง เกีย จคํา หรือ ศัพ ทที่ใ ชกัน อยูใ นวงการของ
พระศาสนา เช น คํ า ว า สื บ อายุ พ ระศาสนา ; ซึ่ ง คํ า ๆ นี้ ห มายความว า การธํ า รง
ไวไดซึ่งพระศาสนา หรือธรรมะ หรือจริยธรรมนั่นเอง.
ในบัด นี้ เรามีปญ หาเฉพาะหนา คือ การธํารงรัก ษา และการอบรม
สั่งสอนจริยธรรม โดยที่เราแยกออกเปน ๒ หัวขอวา ธํารงรักษาอยางหนึ่ง แลว
เผยแผ อย างหนึ่ ง เผยแผ ก็ คื อการอบรมสั่ งสอน; เมื่ อเราธํ ารงรักษาไว ให ได นั่ นแหละ
จึง จะมีธ รรมสํา หรับ อบรมสั่ง สอนหรือ เผยแผ. ถา เราธํา รงรัก ษาไวไ มไ ดแ ลว
จะเอาอะไรสั่งสอนเผยแผ ; เพราะวาตัวจริยธรรมนั้นไมใชคําพูด หรือตัวหนังสือ
ที ่พ ิม พไ วม ากๆ แลว ก็จ ะมีอ ยู ใ นโลก นี ้ไ มใ ช. ขอ นี ้เ ปน ดัง ที ่ไ ดก ลา วแลว
ในตอนกอนวา จะชวยกัน พิ ม พ พระไตรป ฎ กของแตละศาสนาขึ้น ไวใหเต็ มโลกนี้
มัน ก็ย ัง ชว ยไมไ ด. ฉะนั ้น คํ า วา การธํ า รงรัก ษาจริย ธรรมก็ด ี การสืบ อายุ
พระศาสนาใหค งไวก็ดี ไมไดห มายถึง การรัก ษาหนัง สือ เลม ๆ หรือ มีก ารบัน ทึก
เสีย งอะไรไวม ากๆ นั ่น เลย; แตต อ งหมายถึง มีก ารกระทํ า ที ่เ ปน การทํ า ใหม ีก าร
ปฏิบัติจ ริย ธรรม หรือ ปฏิบัติศ าสนาจริง ๆ อยูที่เนื ้อ ตัว ของบุค คล อยูที ่รา งกาย
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จิต ใจของบุค คล ; สืบ อายุพ ระศาสนาใหอ ยู ที ่เ นื ้อ ที ่ต ัว ของคน ; มีเ นื ้อ มีต ัว
ของคน มีรางกายจิต ใจของคนนั่น แหละ เปน ที่ตั้งที่เกาะของจริย ธรรมหรือ ของ
ศาสนา. ฉะนั้ นจึ งหมายความว า เรามี ศาสนาอยู ที่ ตั วคน ไม ใช อยู ในตู พ ระไตรป ฎ ก
อยางนี้เปนตน.
การสืบ อายุพ ระศาสนา เปน สิ ่ง สํ า คัญ จนถึง กับ ถือ กัน วา เปน สิ ่ง ที่
ไดบุญหรือกุศลอยางสูงสุด. แมแตคนจะบวชเขามาในศาสนานี้ ถาใหถูกตองก็ตอง
เปนการบวชที่สืบอายุพระศาสนา คือ บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ไดผลจริง
สอนตอ ๆ กัน ไปจริง ๆ ; จริง อยา งนี ้จ ึง จะเรีย กวา เปน การสืบ อายุพ ระศาสนา;
ไมใ ชแ ตเ พีย งวา พิม พรูป พระพุท ธรูป หรือ ตัว อัก ษรไวใ นแผน อิฐ มากๆ แลว
ฝ ง ดิ น ไว ; หรื อ ว า จารึ ก ไว ใ นใบลาน; ในตู พ ระไตรป ฎ กเลย.
การธํ ารงรักษาจริยธรรม ของเราก็ เหมื อนกัน : เราจะต องทํ าให มี
จริยธรรมอยูที่เนื้อที่ตัวของครูบาอาจารย แลวถายทอดจากใจโดยใจ จากกากระทํา
โดยการกระทํา ใหไปติด อยูที่เนื้อ ที่ตัวของศิษ ย. การที่เราจําเปน ที่จะตองธํารง
รัก ษาพระศาสนา หรือ จริย ธรรมนี้ไว เราตอ งเขา ถึง อุด มคติ ไมเชน นั้น จะเบื่อ .
คือ วา มัน ตอ งเนื่อ งมาจากการไมเห็น แกตัว กู หรือ ของกูอีก นั่น เอง ; มัน ตอ งมี
จิตใจกวางพอที่จะเห็นแกโลก แกเพื่อนมนุษยทุกคนในโลก ซึ่งเปนเพื่ อนเกิด แก
เจ็บ ตายทั้งหมด รวมทั้งสัตวเดียรัจฉานดวย จึงจะเกิดกําลังใจในการที่จะสืบอายุ
ของจริ ย ธรรมหรื อ ศาสนา ฉะนั้ น ท า นจึ ง ชอบเปรี ย บด ว ยอุ ป มาว า “ช ว ยกั น ปลู ก
ตน โพธิ ์ ของโลก และชว ยกัน รดน้ํ า พรวนดิน ไวใ หด ี”. นี ่เ ราควรจะมีม โนภาพ
มองไปยังตนโพธิ์ของโลก วาคืออะไร; ถาเราจะมีตนโพธิ์สักตนหนึ่ง มุงบังโลกนี้
ใหรม เย็น นี้มัน จะคือ อะไร. มัน ตองไมใชอ ะไรอื่น นอกไปจากธรรมะในรูป ของ
จริย ธรรมอีก นั่น เอง ; คือ ธรรมที่ค วรประพฤติ หรือ ตอ งประพฤติ เราชว ยกัน
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รดน้ํ า พรวนดิน ตน โพธิ์นี ้ ดว ยการศึก ษาใหเขา ใจ แลว มีก ารปฏิบ ัต ิใ หส มบูร ณ
อยูที่เนื้อที่ตัวของคนทุกคน นั่นแหละคือการรดน้ําพรวนดินลงไปที่ตนโพธิ์ของโลก.
เราตองมองใหเห็น ชัด ถึงกะวา ถา ศาสนาหรือ ธรรมะนี้ ยังอยูในโลกแลว โลกนี้
ก็เทา กับ ยัง คงมีตน โพธิ์คุ ม ครองโลก ไมใ หม ีก ารแตกสลาย หรือ อยูดว ยความ
รอนระอุ.
เราควรมองให ลึกลงไปอีกวา ในบรรดาพุ ทธบริษั ทเรา เราก็มี หน าที่
ของเรา ; ศาสนาอื ่น ลัท ธิอื ่น เขาก็ม ีห นา ที ่ข องเขา แตสิ ่ง ที ่น า อัศ จรรยนั ้น
มัน มีอ ยู วา แมแ ตเพีย งพวกเราทํ า พวกอื ่น ไมทํ า ก็ย ัง ทํ า ใหต น โพธิ์ข องโลกนี้
ยังคงมีอยูได; คือวา ศาสนานี้เปนของศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่วา ถาศาสนายังคงมีอยูใน
โลกแล ว จะต องถ วงโลกไว จ ากความล ม จมเสมอไป เป น เครื่ อ งถ วงชนิ ด ที่ ไม ให โลก
ลม จม แตขอ นี้ไ มไ ดห มายความวา ทุก คนปฏิบัติ; เพราะมัน ไมมีอ ะไรบัง คับ
ใหท ุก คนปฏิบ ัต ิไ ด. เมื ่อ คนสว นหนึ ่ง ปฏิบ ัต ิไ ว มัน ก็ค งหลอ เลี ้ย งธรรมะให
ยัง คงมีอ ยู ใ นโลก ; โลกนี ้ไ มค ว่ํ า ไมล ม จมไปเพีย งไรแลว ทุก คนไดร ับ
ประโยชน. แมพ วกที ่ไ มช อบธรรมะ พวกที ่เ ปน มิจ ฉาทิฏ ฐิ พวกที ่เ ปน ศัต รู
ตอธรรมะ ก็ยังไดรับประโยชนจากการที่โลกใบนี้ไมลมจมไป. นี่เรียกวา เราแสวง
หาบุญกุศลดวยการหามลอโลกนี้ไว ไมใหหมุนไปสูความลมจม ดวยอาศัยธรรมะ
หรือ จริย ธรรมนี ้เปน เครื่อ งมือ . พอเรามองเห็น อยา งนี ้ เราก็พ อใจ หรือ ศรัท รา
เลื่อมใสในอุดมคติของการที่จะเกี่ยวของกับจริยธรรม ในการที่จะธํารงรักษาไวก็ตาม,
การเผยแผใหก วางออกไปก็ตาม, โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ การปลูก ฝงลงไปใน
เยาวชนของโลก; นี่ ต อ งใช คํา ว า “ของโลก”.
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๑. มีการทําดีดวยตนเองดวยกันทุกคน เรียกวา ปฏิบัติธรรม ;
๒. สอนใหผูอื่น ทําดี ตามความสามารถ หรือตามโอกาส เรียกวา
อนุ ศ าสนธรรม
๓. ชวยเหลือเมื่อมีผูทําดี เรียกวา เวยยาวัจจกรณธรรม :
ถาครบทั้งสามอยางนี้แลว ก็เรียกวา ครบองคของการธํารงจริยธรรม
ไวในโลก.
การทําดีนี้ ตองมีความเขาใจที่ถูกตอง. แมคํ าวา “ทําดี” โดยทั่ วไป
จะหมายถึ ง การประพฤติ ธรรมอยู แล วก็ ตาม; ก็ ยั งมี การกํ าชั บวา ต องประพฤติ
ธรรมใหสุจ ริต ! นี ่ฟ ง ดูแ ลว นา ขัน ที ่วา จงประพฤติธ รรมใหส ุจ ริต โดยบทวา
“ธมฺม ํ สุจ ริต ํ จเร ; น ตํ ทุจ ริต ํ จเร = จงประพฤติธ รรมใหส ุจ ริต , ไมพ ึง
ประพฤติธรรมใหทุจริต”.
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ประพฤติธ รรมทุจ ริต นี้ห มายความวา อยา งไร ขอ นี้ห มายความวา
เปน ผูที ่ม ี ตัว กู ของกู จัด แลว มาประพฤติธ รรมะ เพื ่อ หวัง ประโยชนแ กตัว กู
ของกู อยา งนี ้เรีย กวา ประพฤติธ รรมะไมส ุจ ริต คือ เปน ทุจ ริต ; ตอ งประพฤติ
ธรรมเพื ่อ ธรรมะจึง จะสุจ ริต . ถา ประพฤติธ รรมะเพื ่อ เงิน หรือ เพื ่อ ความสุข
แกต ัว กู ของกูแ ลว ก็เรีย กวา ไมส ุจ ริต เปน ความเห็น แกตัว ประเภทที ่ท ุจ ริต
ฉะนั้นเราจงดูใหดีๆ วา การไมซื่อตรงตออุดมคติ หรือตอหนาที่การงานของตน
นั ่น แหละ คือ ประพฤติธ รรมทุจ ริต . ดัง นั ้น ถา ครูบ าอาจารยค นไหนเกิด ไม
ตรงตอหนาที่ของตน เกิดไมตรงตออุดมคติของความเปนครูขึ้นมา อยางนี้เรียกวา
ประพฤติธรรมทุจริต เพราะมีกิริยาอาการประพฤติธรรม แตความหมายนั้นทุจริต ;
ฉะนั้น จึงมีการกําชับวา จะประพฤติธรรมะใหสุจริต ไมเปดโอกาสแหงการแกตัว
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ใหแกกิเลสตัณ หา; จงดูใหดี ทุกคนจะตองดูใหดีวา มีการประพฤติธรรมะทุจริต
เลน ตลกหนาไหวห ลังหลอกตัวเอง อยูที่ต รงไหนบาง; ดูใหดีเถอะ จะมีดวยกัน
ไมม ากก็น อ ย; มีค วามคิด นึก ที ่จ ะแกต ัว ใหแ กก ิเลส ซึ่ง เรีย กอีก อยา งหนึ ่ง ก็ค ือ
แกต ัว ใหแ กต ัว เอง เพื ่อ เปน ไปตามอํ า นาจของกิเ ลส. นี ่จ ะมีอ ยู ด ว ยกัน ทุก
คนตามมากตามนอย ; เพราะวาถาสิ่งนี้ไมมีแลว ความประพฤติธ รรมะจะเข็ม
แข็ง เฉีย บขาดแนน อนยิ ่ง กวา นี ้ม าก. นี ่ย ัง มีก ารหละหลวมรี ๆ รอ ๆ เลน ตลก
ระหวา งธรรมะ กับ ตัว เองอยู เ รื ่อ ย ; อยา งนี ้ย ัง ไมเ รีย กวา การทํ า ดี; ฉะนั ้น
เราจะตองมีการทําความดีที่เรียกวาดีจริงๆ .
สํ าหรับ การสอนให ทํ าดี นั้ น หมายถึ งเรามี ค วามคิ ดคื บ หน าไปว า ทํ าดี
อยูคนเดียวนี้มันชา ในการที่จะทําโลกใหมีตนโพธิ์ ที่มีรมเงาดี จึงสอนผูอื่นดวย.
คําวา สอนผูอื่น นี้ ไมใชจะไปตั้งตัวเปนครูบาอาจารยอยูเหนือเขา เอา
บุญ คุณ แกเขา เอาอะไรตอบแทนจากเขา คํา วา สอนผู อื่น นี ้ก ็ค ือ ทํ า หนา ที ่ใ ห
ธรรมะแผกวางออกไปยังบุคคลจํานวนมาก เหมือนที่พระพุทธเจาทานทํา; ทาน
ไมไ ดทํ า เพื ่อ หวัง ผลตอบแทน เปน คา จา งหรือ อะไรทํ า นองนั ้น . เพราะฉะนั ้น
การสอนที่ประกอบไปดวยอุดมคติของครูบาอาจารยนั้น จะตองเปนอยางที่อ าตมา
ไดกลาวแลวในการบรรยายครั้งกอน คือในฐานะเปนผูนําทางวิญ ญาณของโลก;
ลืมตัวกู ลืมของกู ลืมคาจางคาสอน ลืมประโยชนอะไรตางๆ ที่จะพึงไดแกตัวกูของกู;
ทําหนาที่ใหเต็ม ตามอุด มคติ แลวสิ่งที่จ ะเลี้ย งชีวิต พอใหอ ยูไดนั้น มัน จะมาอยู
ใตฝ า เทา เอง ! นี ่แ มจ ะเปน สํ า นวนคอ นขา งจะหยาบคาย ก็ข อไดโ ปรดไปคิด
วา มัน จะมีค วามจริงจังอยางไร. เราอยาไดกม ศรีษ ะลงไปเพื ่อ รับ สิ่งนั้น ! เราจะ
ชูศรีษะไวสูงเสมอ ในการที่จะประพฤติหนาที่ของเราใหถูกตองตามอุดมคติ แลว
สิ่ง เหลา นั้น จะปลิว มา คลานมาสูใ ตฝา เทา ของเราเปน เครื่อ งบูช าคุณ ของเรา
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ในการกระทํา หนาที่อัน นี้. เมื่อ ทํา อยา งนี้ จึง จะเปน การสอนธรรมะ หรือ อบรม
ธรรมะ หรือเผยแผธรรมะ ที่ถูกตองตามอุดมคติของธรรมะ.
ในทางพระพุทธศาสนาเราถือวา บรรดาการให หรือการบริจาคนี้ ไมมี
อะไรที่สูงไปกวาการใหธรรมะ หรือบริจาคธรรมะ; เรียกวา “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ
ชินาติ” = การใหธรรมะ ชนะการใหทั้งปวง; นี้ หมายความวา เราจะตองบริจาค
ความเห็น แกตัว เหมือ นกัน มัน จึง จะมีก ารใหธ รรมะได. แมแ ตธ รรมะบางคน
ก็ยัง หวง ; การทํา ดีบ างคนก็ยัง หวง ; ถา ไมมีก ารเสีย สละ และความพยายาม
เปนความเหน็ดเหนื่อยแลว จะไปใหธรรมะไดอยางไร.
การทําคนใหไดธรรมะ มีธรรมะนั้น มันตองลงทุนดวยความยากลําบาก
เปน ธรรมดา เพราะมัน ไมอ าจจะทํ า ไดด ว ยเงิน หรือ ลํา พัง แตเงิน ; แตม ัน ตอ ง
อาศัย ความรัก , ความเอ็น ดู, ความเมตตากรุณ า, ความเสีย สละ, ตั ้ง จิต ใจ,
พยายามทุกอยางทุกทาง ที่จะทําใหคนเหลานั้นมองเห็นธรรมะ ใหแนนแฟนลงไป
จนไมถ อ ยกลับ . ฉะนั้น พระพุท ธเจา ทา นไดท รงพยายามอยูตั ้งหลายวัน หลายเวลา
กว าจะเอาชนะคนได สั กคนหนึ่ ง อย างนี้ เป น ต น ; ดั งนั้ น จึ งเรี ยกว า “ชนะการให
ทั้ งหลายจริ งๆ ” เรี ย กว า “เป น การให ที่ สู งสุ ด จริ งๆ ”. อย าลื ม ว านอกจากจะให
ความรูแลว ยังจะตองใหความเสียสละ เหนื่อยยากลําบากอีกดวย จึงจะทําคน
สักคนหนึ่งเขาถึงธรรมะได ครูบาอาจารยก็มีศิ ษย ท านจะตองใหธรรมะแกศิษย ;
ศิษยก็มีหลายคน ฉะนั้นการเสียสละมันก็ตองมีมากขึ้นตามสวน ปญหาที่แทจริง
อยูที่ต รงนี้ ไมใชอ ยูที่วาจะสอนธรรมะนั้น อยางไร; แตสําคัญ อยูตรงที่ จะตอ ง
รูธรรมดวยตน ปฏิบัติธรรมดวยตน และเสียสละความเห็นแกตนนี้มากกวา.
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ขอ ถัด ไปหมายถึง การชว ยเมื ่อ ผู อื ่น ทํ า ดี เราเองก็ทํ า ดี แลว ยัง
สอนผู อื่ นให ทํ าดี แล วยั งต องพยายามอี กอย างหนึ่ งวา จะต องชวยเมื่ อผู อื่ นทํ าดี
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อยา งนอ ยก็ด ว ยการรับ รู อยา งนี ้ก ็เ รีย กวา ชว ยเหมือ นกัน ; รับ รูว า เขาทํ า ดี
เขาจะไดม ีจิต มีใจ เพราะเรายอมรับ รูวา เขาทํ า ดี อัน นี ้แ หละสํา คัญ มากที ่ส ุด
สํา หรับ เด็ก ๆ ; ถา ครูบ าอาจารยไมคอ ยรับ รู ไมแ สดงใหเด็ก ทราบวา อาจารย
รับรูในการที่เด็กทําดีแลว ไมมีทางที่จะจูงใจเขาไปได ไมมีทางที่จะใหเขารับธรรมะ
หรือ จริย ธรรม หรือ จริย ศึก ษานี้ไ ด; จะเบื ่อ อยา งมากเหมือ นในปญ หาที่สง เขา
มาวา “ประสบปญหามากที่สุด ก็เรื่องเด็กเกลียดวิชาจริยศึกษา เกลียดจริยธรรม”;
ฉะนั้น เราตอ งตั้งตน ดวยการรับ รู ในการที่เขาประพฤติดี แลว ก็ชวยเหลือ หรือ
เพิ่มกําลังใหเขา.
เกี่ยวกับ พระศาสนานั้น เรารับ รูซึ่งกัน และกันในวงพุท ธบริษัท แลว
ชว ยเหลือ กัน และเพิ ่ม กํา ลัง ใหแ ก “เจา หนา ที ่โดยตรง”. เจา หนา ที ่โดยตรงนี้
อาตมาหมายถึงภิกษุ บรรพชิต ผูเปนเจาหนาที่เผยแผธรรมะ หรือ สืบอายุพระศาสนานี้อยางยิ่ง; จะตองไดรับการเพิ่มกําลังที่ถูกที่ควร และเต็มตาที่ควรจะได;
นี้ก็เรียกวา มีการชวยเมื่อผูอื่นทําดี.
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ลองคิด ดูวา เราเคยมีจิตใจอยางนี้ห รือ เปลา ที่จะคอยรับ รูเมื่อ ผูอื่น
ทําดี คอยชวยเหลือ คอยเพิ่ มกําลั งใจให แกเขาหรือเปล า; หรือวา ตั วกู ของกู นี้
กํ า ลัง จัด อยู ต ลอดเวลา ไมรู ไ มชี ้ ไมใ ชเ รื ่อ งของเรา. นี ้แ หละคือ การประพฤติ
ธรรมไม ส ุ จ ริ ต ประพฤติ ธ รรมคดๆ งอๆ ไม รั บ รู ใ นเมื ่ อ มี ผู  ป ระพฤติ ธ รรมะ
ไม อ นุ โมทนาด วย ซึ่ งเป นการทํ าให เกิ ดบุ ญ กุ ศ ลอี กประเภทหนึ่ ง เรียกว า “บุ ญ ”
เพราะการอนุโมทนา ไมชวยเหลือ ไมเพิ่ม กําลังให ไมเคยบริจาคเพื่อ กิจการนี้ ;
แตจะสะสมไวเพื่อตัวกู เพื่อของกู ไมมีที่สิ้นสุด ใหมีอีกกี่เทา กี่สิบเทา กี่รอยเทา
ก็ย ัง ไมพ ออยูนั ่น เอง; แลว จะไปโทษใคร ในการที ่โลกนี ้ไมเจริญ รุง เรื่อ งไปดว ย
ธรรมะ. เพราะวาประพฤติธ รรมดา คดๆ งอๆ ไมส ุจ ริต กัน ในหมู ม นุษ ยที ่อ ยูใ น
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โลกนี ้ เ อง ; ไม ว า ชาติ ไ หน ภาษาไหน ศาสนาไหน ล ว นแต ม ี ต ั ว กู ของกู
ที่กํ า ลัง จูง ไปสูวัต ถุนิย มทั ้ง นั ้น . ฉะนั ้น เราจะตอ งมีจิต ใจกวา ง มองไปทั ่ว โลก
ทั่วสากลโลกที่มีสัตว ที่มีชีวิต มีปญ หาเรื่องเกิด แก เจ็บ ตาย ; และมองใหเห็น
จนชัด รูชัดวามั นขาดการทํ าดี ขาดการสอนผู อื่ นให ทํ าดี ขาดการช วยเหลื อหรือ
รับ รูในเมื่อ ผูอื่น ทําดี อยางนี้เปน ตน . นี่ มีแ ตต างคนตางแสดงละคร ทั้งนั้น ;
ประพฤติธรรมะ พูดธรรมะ ก็เปนเรื่องแสดงละครชนิดที่ทําใหคนอื่นชอบตัวเอง
ทั ้ง นั ้น , ไมใ ชเ พื ่อ ใหผู อื ่น ชอบธรรมเลย. โปรดฟง คํ า พูด ประโยคนี ้ใ หเ ขา ใจ ;
วา ที่ไปเทศน ไปแสดงปาฐกถา ไปอธิบายธรรมะ พูดจอกันอยูเอง ตามบาน
ตามเรือน ตามศาสนาวั ดนี้ ก็ เพื่ อให เขาชอบตั วผู พู ดทั้ งนั้ น ไม ใช เพื่ อให ชอบธรรมะ.
นี้คือการประพฤติธรรมที่คดๆ งอๆ ; เพราะฉะนั้นการสอน การอบรมจริยธรรม
แกเด็ กก็เหมื อนกัน เราจะตองมี หลักเกณฑ อยางเดียวกัน คื อเอาธรรมะเป นใหญ
เปน ประธาน ; ใหท ุก คนหัน หนา เขา หาธรรมะ ไมใ ชเ ห็น แกค รูผูส อน หรือ
เพื ่อ ประโยชนข องครูผู ส อน, หรือ จะเอาเด็ก มาเปน ลูก นอ งสนับ สนุน ตัว เราเอง
อยางนี้ก็ไมใช ; เราตอ งรัก เขายิ่ง กวารัก ตัวเรา ดวยการไมม ีตัวกู หรือ ของกู นี้
เสมอไป, แล ว การกระทํ า ทุ ก อย า งจะเป น ธรรมไปทั ้ ง เนื ้ อ ทั ้ ง ตั ว . อาการ
อย า งที ่ ว  า นี ้ คือ การธํ า รงรัก ษาไวซึ ่ง จริย ธรรม หรือ การสืบ อายุพ ระศาสนา ;
ฉะนั ้ น เราจึ ง มี ก ารทํ า ดี , สอนให ค นอื ่ น ทํ า ดี . ช ว ยเหลื อ เมื ่ อ มี ผู  ทํ า ดี ;
นี้ เ ป น หลั ก เกณฑ.
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อาตมาอยากจะย้ํ า ถึ งข อ ความที่ ก ล า วแล ว เมื่ อ วั น ก อ นว า “ครู ดี การ
สอนดี อุปกรณแวดลอมดี นี้เปนความสําเร็จของการสั่งสอน”, แตถาเราไปมัว
แบงเปน ๓ อยางอยูอยางนี้ละก็ มั่นคงอืดอาดนัก ลาชามาก แลวเกี่ยงงอนกัน
มากดวยเรื่อง ครูดี, การสอนดี, อุปกรณ แวดลอม ซึ่งหมายตลอดถึ งผูปกครอง
ของเด็ก ก็ด ี สิ่งแวดลอ มอื่น ๆ ก็ดี ; ถา อยา งไร ขอใหค รูย อมเสีย สละ ยอมรับ
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ภาระวา เอาภาระทั้ งหมดมาให ครูคนเดียวก็แลวกัน มัน ก็เหลือเพี ยงหนึ่ งเท านั้ น
คือ ครูดี ; โดยมีห ลักวา ถาครูดีแลว จะตองมีการสอนดี แลวจัดสิ่งแวดลอ ม
ตางๆ ใหดีได อยาไปหวังพึ่งคนอื่นเลย.
ครู ดี เพี ย งอย า งเดี ย วเท า นั้ น ก็ จ ะทํ า ให มี ก ารสอนที่ ดี จั ด สิ่ งแวด
ลอมทุก ๆ อยา งใหด ีไ ด ตลอดจนถึง บิด ามารดาของเด็ก ก็จ ะดีขึ้น มาได เพราะครูด ี.
เราไมมั วแบ งเปนสาม แต จะยนใหเหลือหนึ่งอยูเรื่อย โดยที่ทําดี สอนคนให ทําดี
ชว ยเหลือ เมื ่อ ผู อื ่น ทํ า ดี รวมอยู ที ่ค รูค นเดีย วนี ้. นี ้เรีย กวา ความเสีย สละของครู
เทาๆ กับการเสียสละของพระพุทธเจา ที่บําเพ็ญบารมีมีสี่อสงไขยแสนกัปป นี้ไมมี
ตัว กู ของกู ที ่จ ะเห็น แกต ัว กู ของกู ; มีแ ตก ารเสีย สละ. อยา งนี ้เ รีย กวา
เปนการธํารงรักษาจริยธรรม หรือธรรมะอยางสูงสุด.
ตามที่ กลาวมาทั้งหมดนี้ บางทานอาจจะเห็นวาเป น อุ ดมคติ เลยเถิ ด
ไปเสี ย แล ว ปฏิ บ ั ต ิ ไ ม ไ ด ; อย า งนี ้ ก ็ ต ามใจ. อาตมาไม เ ห็ น ลู  ท างอั น อื ่ น
เห็ นแต ลูท างอัน นี้. ถาผูใดเห็น วาไม เลยเถิด ก็ลองชวยเอาไปคิด ไปนึ ก เพื่ อจะ
แกปญหาที่ยังแกไมตกนี้ใหได ดวยการที่บุคคลในยุคเรานี้ชวยกันเสียสละสักยุค
หนึ่งเถิด เพื ่อ จะแกไขวิก ฤติการณข องโลก ใหค นที่จะเกิด ทีห ลังไดรับ ความสุข
ความผาสุข ! ถา วา บุค คลในยุค เรานี ้ท ุก คนไมช ว ยกัน เสีย สละ ยัง มีต ัว กู ของกู
หราอยู ทั ้ง หมดแลว มัน จะสืบ ตอ อายุข องความไมม ีจ ริย ธรรมยิ ่ง ขึ ้น จะมีค วาม
รวน เร แล ะค วาม พั ง ท ล าย ข อ งจ ริ ย ธ รรม ใน โล ก นี ้ . ฉ ะ นั ้ น ใน ยุ ค นี้
เราชวนกัน เสีย สละสัก ทีจ ะเปน ไร ; อะไรๆ ก็จ ะตอ งเสีย สละได ถา เพื่อ ธรรมะ.
ไมใ ชเพื ่อ ตัว ตนของใครโดยเฉพาะ แตวา เพื ่อ ธรรมะ ; ควรจะสละไดท ุก อยา ง
ทุกทางที่จะสละได เพื่อประโยชนของการธํารงรักษาไวซึ่งจริยธรรม.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadassa.in.th

การธํารงรักษา และเผยแผจริยธรรม

๓๐๑

อาตมาจะไดกลาวตอไปถึงปญหาที่ ๒ คือ การเผยแผจริยธรรม หรือ
เผยแผธรรมะ.
ขอวิงวอนใหท านครูบ าอาจารยทั้งหลาย ชวยกรุณ านํ าไปคิ ด ถึงวิธี
การเผยแผ ซึ่งอาตมาขอรองใหพิจ ารณานี้ วามีอ ยู ๓ วิธี หรือ ๓ ขั้น ดวยกัน
และเราจะถือเอาตามหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียว; ไดแกขอที่วา พระธรรมนี้
มีอยู ๓ ประเภท คือ ปริ ยั ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ ธ รรม ปฏิ เ วธธรรม.
ปริย ัต ิธ รรม คือ คํ า สอน หลัก วิช าตา งๆ ของธรรมนั ้น เรีย กวา
ปริยัติธ รรม การสอน การเรีย น การบอก การกลา ว หรือ ตัวบทของพระธรรม
นั่น เอง รวมกัน เขา ทั้ง หมด กระทั้ง โรงเรีย นที่จ ะตอ งใหเ ปน ที่ส อน จนกระทั่ง
ครูบ าอาจารย อ ะไรเหล านี้ รวมกั น เข าเป น ปริยั ติ ธรรมเพี ยงคํ าเดี ยว. ปฏิ ป ต ติ ธรรม
คือการปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจจริงๆ ตามที่ไดเลาเรียนมา. ปฏิเวธธรรม
คือ การรูแจงแทงตลอดธรรมะนั้นๆ ไดผลเปนมรรค ผล นิพพาน มา. นี้เรียกวา
มีหลักอยู ๓ หลัก ตามจํานวนธรรมะ ๓ ธรรมะ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทั ้ง นี ้ใ นการเผยแผนั ้น เราจะตอ งทํ า ใหเ ขา รูป กัน กับ ธรรมะที ่ม ีอ ยู
๓ ประเภท เหลานี้ คือ :--

๑. การสอน ให เกิ ด ความรู ความคิ ด ความเข า ใจ ; นี้ คื อ หลั ก ของ
ปริยัติธรรม ;
๒. การทํ าเป นตั วอย างให ดู ปฏิ บั ติ ให ดู เพื่ อให เกิ ดความเชื่ อ ความ
เลื่อมใส ความสนใจอยางยิ่ง ; นี่คือหลักของปฏิบัติธรรม ;
๓. มีความสุขให ดู คือแสดงผลที่ไดใหดู นี้จะทําใหเกิดความไววางใจ
อยางยิ่ง อยากทําตามจนทนอยูไมได ตองทําตาม ; นี้คือหลักของปฏิเวธธรรม ;
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ขอใหทานครูบาอาจารยทบทวนดูใหมวา การสอนอยางที่เราสอนใน
ชั้น เรีย นนั้น มัน ทําไดแ ตเพีย งใหเกิด ความรู ความคิด ความเขาใจ ไมใหอ ะไร
มากไปกวา นั ้น . แตวา การทํ า ใหด ู ที ่แ สดงอยู ที ่เนื ้อ ที ่ต ัว ไมต อ งพูด นั ้น มัน ทํ า
ให เกิดความเชื่อดวยจิต ด วยใจทั้ งหมด เกิดความเลื่ อมใสในขอความที่ สอน ใน
หลักการที่สอนนั้นอยางยิ่ง เกิดความสนใจในสิ่งที่สอนนั้นอยางยิ่ง. แตวาเทานี้
ยังไมพอ เราจะตองประพฤติดีจนมีผลอยางดี แสดงผลของความดีที่เนื้อที่ตัวใหดู
ซึ ่ง อาตมาใชคํ า วา มีค วามสุข ใหด ูนี ้. อัน นี ้ม ัน ทํ า ใหไ วใ จ ซึ ่ง ยิ ่ง กวา เชื ่อ คือ
ไวใ จถึง มอบชีวิต จิต ใจ แกคํา สอน หรือ แกห ลัก การอัน นั้น แลว ก็อ ยากจะทํา
ตามตัว อยา งนั้น หรือ คํา สอนนั้น อยา งยิ่ง จนทนอยูไมได จนตอ งทํา ตามเอง ;
ไมตองบังคับใหทําตาม ไมตองชักจูงใจใหทําตาม ไมตองยักคิ้วหลิ่วตาใหทําตาม
เขาทํา ตามเองอยางทนอยูไมได และดว ยความสมัค รใจ ฉะนั้น ขอไดโปรดใช
วิธ ีอ บรมสั ่ง สอนศิษ ยด ว ยหลัก การของพุท ธศาสนา ที ่วา มีอ ยู  ๓ อยา งนี ้ คือ
จะสอนด วยปาก ด วยเสี ยง ดวยรูปภาพ อะไรเหล านี้ นี่ เรียกวาการสอนในส วน
พุท ธิศึก ษา ก็ทํา ไปอยา งเต็ม ที ่ ; ทีนี้ ที่เนื ้อ ตัว ของครูบ าอาจารย ก็ตอ งแสดง
ตัวอยางแหงการปฏิบัติอยางนั้น อยูอยางเต็มที่ ; แลวที่ทํามากไปกวานั้นอีกก็คือ
เปนผูมีความสุข มีความแจมใส ชนะตัวเองได คือชนะกิเลสได มีความสงบสุข
ใหดูอยูตลอดกาล เรียกวามีความสุขใหดู.
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ขอไดโปรดจําหัวขอเพียง ๓ หัวขอนี้ไวเทานั้น ก็จะเปนการเพียงพอที่จะ
แกปญ หาที ่อาตมาไดรับ มากมาย ที ่วา มีวิธีก ารสอนจริย ธรรมสํา เร็จ ไดอ ยา งไร
โดยเฉพาะแก เด็ ก . นี้ อ าตมากํ าลั งตอบอยู เดี๋ ย วนี้ วา มี วิ ธีถ า ยความรู ถ า ยธรรมะ
หรือถ ายจริยธรรมนี้ ด วยอุบาย ๓ อย างด วยกั น คื อ การสอนให เข าใจ, การทํ า
ใหด ู ใหเ กิด ความเชื ่อ ความเลื ่อ มใส ; และการ มีค วามสุข ใหด ู ทํ า ใหเ กิด
ความไวว างใจ อยากทํ า ตามจนทนอยูไ มไ ด ใครหา มก็ไ มฟ ง ; จนถึง กะวา
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สมมติวาเด็กๆ คนนั้นเขาอยากจะปฏิบัติตามขึ้นมาแลว. แมบิดามารดาทางบาน
จะหา มไมใ หทํ า ก็ห า มไมไ หว. นี ้ค ือ ผล หรือ อํ า นาจของการเผยแผอ บรม
สั่งสอนที่ถูกวิธี. เพราะฉะนั้นขอใหเราเปรียบเทียบเอาเองวา การสอนดวยปาก
กับ การทํ า ตัว อยา งใหด ูนี ้ มัน จะมีน้ํ า หนัก กวา กัน กี ่ม ากนอ ย ; แลว ไปเทีย บกับ การ
มี ค วามสุ ข ให ดู อี ก ที ว า มั น จะมี น้ํ า หนั ก มากขึ้ น เป น อี ก เท า ไร. ถ า เที ย บกั น แล ว
จะเขาใจไดดีวา เราควรจะใชวิธีไหน.
อาตมาอยากจะกลาววา ถาสมมติวาการสอนดวยปาก มีราคา สองไพ
ละก็ การทําตัวอยางใหดู มีราคาเทากับ ตําลึงทอง ทีเดียว ; แลวที่มีค วามสุข
ใหดูนั้น จะมีราคาเทากับ ทองชั่งหนึ่ง เลย หรือรอยชั่งพันชั่งของทองคําไปเลย.
ขอทบทวนอีก ครั้ง หนึ่ง เถอะวา ถา เทีย บวา การสอนดว ยปากมีราคาสองไพแลว
การสอนดว ยการปฏิบ ัติใหดู จะมีคา เทา กับ ตํา ลึง ทอง ; และถา สอนดวยการมี
ความสุขใหดูดวยแลว จะมีคาตั้งชั่งทอง หรือรอยชั่งทองคําไปเลย !
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แตทั ้ง นี ้ม ิไ ดห มายความวา เราจะเลิก การสอนดว ยปาก. มัน
เปน สิ ่ง ที ่เลิก ไมไ ด และจะตอ งทํ า อยา งดีที ่ส ุด ; เพราะวา เปน อุป กรณข องขอ ที ่ส อง
ที ่ส ามนั ่น เอง เราตอ งเรีย นใหรูถ ูก ตอ ง จึง จะปฏิบ ัต ิถ ูก ตอ ง ; เมื ่อ ปฏิบ ัติ
ถูก ตอ ง จึง จะเกิด ความสุข ขึ้น มาไดส มจริง ; มิฉ ะนั้น จะมีไ มไ ด ถา ลองมองดู
อีก เหลี ่ย มหนึ ่ง จะเห็น วา ความจํ า เปน อยา งยิ ่ง มีอ ยู ที ่ก ารสอนอยา งถูก ตอ งใน
เบื ้อ งตน นั ่น เอง. ถา มองกัน อยา งนี้แ ลว การสอนก็จ ะมีค า ในทางความจํา เปน
มากอี ก เหมื อ นกั น ; แต ใ นทางที ่ จ ะชั ก จู ง ใจนั ้ น มี น  อ ยกว า มาก. เมื ่ อ พู ด
ถึงความจําเปนที่จะตองกระทําในเบื้องตนแลว ก็มีมากเปนภูเขาเลากาเหมือนกัน
ฉะนั้นเราจึง ตองทําใหดี ใหบริสุทธิ์ ใหเต็มที่ไปหมดตั้งแตตนทีเดียว !
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ในการสอนดว ยปาก ดว ยวิธีพ ุท ธิศึก ษาของเรานี ้ เราจะตอ งทํ า ให
เกิด ความรูที ่ถ ูก ตอ ง, ความคิด ที ่ถูก ตอ ง, ความเขา ใจที ่ถ ูก ตอ ง, และจน
กระทั่ง สามารถนําเอาไปศึกษาพิจารณาไดดวยตนเอง ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
ยิ่ง ขึ้น ไปอีก . นี ่ข อใหจํา กัด ความวา ตอ งเกิด ความรูที ่ถูก ตอ ง ความนึก คิด ที่
ถูกตอง ความเขาใจที่ถูกตอง จนสามารถเอาไปพิจารณาไดดวยตนเองอยางถูกตอง
ยิ่งๆ ขึ้นไป.
เดี๋ยวนี้เรามักจะ สอนอยางชนิด ที่เรีย กวาเครื่อ งจัก ร. อยางจะสอน
เรื่อ งธรรมะในขั้น ตน ๆ เชน เรื่อ งหิริโอตตัป ปะ, ขัน ติโสรัจ จะ, อยา งนี้เราก็บ อก
ใหนัก เรีย นจดวา หิริโอตตัป ปะ แปลวา อะไร มีกี่อ ยา ง; ขัน ติโสรัจ จะ แปลวา
อะไร มีกี ่อ ยา ง ; สติส ัม ปช ชัญ ญะ คือ อะไร มีกี ่อ ยา ง ; บอกเสร็จ แลว จด
เสร็จ แลว ก็พับ สมุด เก็บ นี่ผ ลมีเพีย งเทา นี้ แลว เวลาสอบไลนั้น ก็ไมมีโอกาส
ที ่จ ะสอบใหรูไ ดแ มแ ตห นึ ่ง ในพัน หรือ หนึ ่ง ในหมื ่น ของสิ ่ง ที ่เรีย นนั ้น มัน ก็ไ มรู
วา เขารูห รือ ยัง ไมรู ; หรือ แมแ ตเ พีย งวา จํ า ไดห รือ ไมนั้น ก็ย ัง ไมรู ; ดัง นั ้น การ
สอนอยางนี้ยอมไมเกิดความรู ความคิด ความเขาใจที่ถูกตองและเพียงพอ.
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อยา งจะสอนหิริ โอตตัป ปะ อยา งนี ้ต อ งอธิบ ายจนเห็น วา มัน มีอ ยู
ที่เนื้อที่ ตัวของใครบ าง และมั นไม มี อยูที่ เนื้ อที่ ตั วใครบ าง แล วคนนั้ นเป นอย างไร
และครูจะตองคอยติดตาม ชี้ตัวอยางเด็กที่ไมมีหิริโอตตัปปะ กําลังทําตนเปนภัย
แกห มูค ณะ แกโรงเรีย น แกป ระเทศชาติอ ยางไร ; หรือ แมแ ตที ่ส ุด จะเปน เรื่อ ง
ดูห นัง ดูล ะคร อา นหนัง สือ เราก็ค วรจะตอ งหาโอกาสชี้วา ในเหตุก ารณนั ้น ๆ
มี ธ รรมะข อ ไหน อย า งไร ; ไม ม ี ธ รรมะข อ ไหน อย า งไร. โดยเฉพาะที ่ ต ั ว
เด็ก เอง จะตอ งมีวิธ ีชี ้ใ หเ ขาเห็น ขณะที ่เ ขามีธ รรมะ หรือ ไมม ีธ รรมะ ดว ย
อุบ ายที่แ ยบคาย ไมใหเขาโกรธ เขาเกลีย ดขึ้น มา ; แตใหเกิดความเชื่อ ความ
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เคารพนับ ถือ พรอ มทั้ง ใหเห็น โทษของการที่ไ มมีหิริ โอตตัป ปะ ; พรอ มกับ ที่
ใหเห็น คุณ ของการมีหิริ โอตัป ปะ. ไมเทา ไร เด็ก ของเราจะตอ งมีหิริ โอตัป ปะ
ขึ้นมาตามสวน. ถามั วแตบอกใหจด บอกคําบอกให จด จดแลวก็ปดสมุดเลิกกัน
อยา งนี ้ สอนเทา ไรๆ มัน ก็ไ มม ีห ิริ โอตัป ปะได ; แมแ ตผู ใ หญก ็ย ัง มีไ มไ ด
อยาวาแตเด็กเลย.
อยา งในเรื ่อ งสติ สัม ปชัญ ญะ นี ้ ก็ต อ งสอนจนถึง ขนาดที ่เรีย กวา
รูจัก สิ่ง นั้น ดี จนเอามาใชเปน ประโยชนในชีวิต ประจํา วัน ของเด็ก ในเวลาเรีย น
ในเวลาเลน ในเวลาที่อ ยูบาน วาสติ สัม ปชัญ ญะถูก ใชไปอยางไร ไมถูก ใชไป
อยางไร. สมุดบันทึกประจําวันเด็ก นาจะมีชองที่ครูใชบันทึกสิ่งเหลานี้ลงไป.
เราควรจะมี หลั กที่ แน นอนว า เด็ กชั้ นไหน เราจะสอนธรรมะข อไหนกี่ ข อ.
สอนทั้งหมดยอมไมไหว ; จึงกําหนดไววา เด็กในชั้นนี้ จะอบรมธรรมะ ๑๐ ขอ
เชน หิริ โอตตัปปะ, กตัญู กตเวที, สติ สัมปชัญญะ, สัจจะ ทมะ, ขันติ จาคะ,
รวมกัน ๑๐ ขอ ดัง นี ้ ก็จ ะตอ งมีแ ผนการที ่แ นน อน ในขอ ที่วา จะคอยชี้อ ยา งไร
คอยทักอยางไร คอยทวงอยางไร คอยแสดงโทษอยางไร คอยแสดงอานิสงสอยางไร
เปนตน ; ตลอดถึงใหเด็กเองยกตัวอยางมาวิพากษวิจารณ กันบอยๆ ในกรณี ของ
ผู ที่ ไม มี หิ ริ โอตตั ป ปะ กั บ ผู มี หิ ริ โอตตั ป ปะ ; ซึ่ งเป น ตั ว อย างที่ จ ริง ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในวงสัง คมของเด็ก นั ้น เอง. อยา งนี ้แ ลว จะเปน การไดผ ลเร็ว ที ่ส ุด และไดผ ลที่
แทจ ริง แมจ ะตอ งเสีย เวลามากมัน ก็ไ ดผ ล ; สว นการทํา วิธีอื่น นั ้น แมเสีย เวลา
มากเทาไร มันก็ไมเคยไดผลเลย. ฉะนั้น การกระทําที่เรียกวา ทําจริงหรือทําถูก
วิ ธี นี้ แม แต ทํ านิ ด หนึ่ ง มั น ก็ ยั งให ผ ลมาก ; แต ถ าทํ าไม ถู ก วิ ธี แ ล ว แม ทํ าเท าภู เขา
เลากา มันก็ไมไดผลเลย.
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เรื่ อ ง ความรู ที่ ถู ก ต อ ง และ การสอนด ว ยของจริ ง นี้ อาตมา
อยากจะยกตัวอย างที่ น าตกใจสักเรื่องหนึ่ ง และเกี่ยวของอยูกับธรรมะอยางมาก เชน
การสอนเรื่องธาตุทั้ง ๔ คือธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ที่สอนกันอยูตาม
โรงเรีย น แมโรงเรีย นนัก ธรรม ก็ชี้ธ าตุดิน ไปที่ดิน , ชี้ธ าตุน า ไปที่น้ํา , ชี้ธ าตุไ ฟ
ไปที่ไฟ, ชีธ้ าตุล มไปที่ล ม มัน นา หัว เราะอยา งยิ่ง คือ มัน ไมถูก สิ่ง ที่เปน ตัว จริง ,
ผิดตัวจริง ผิดของจริง และเปนการสอนที่ไมถูกตอง เปนความรูที่ไมถูกเลย.
ความรูที่ถูกตองและเปนความจริงนั้น เชนจะตองหยิบดินขึ้นมาสักกอน
หนึ่ง แลวสอนใหเห็น วา ในดิน กอ นนี้ สว นที่มีคุณ สมบัติแ ข็ง กิน เนื้อ ที่นั้น คือ
ธาตุ ดิ น ; สว นคุ ณ สมบั ติ ที่ อาจเปลี่ ยนรูป ไปตามภาชนะ และมี การเกาะตั วกั น อยู
อยา งละเอีย ด มีลัก ษณะเปน cohesion นั ้น ในดิน กอ นนั้น ก็ม ี นั่น แหละ คือ
ธาตุน้ํา ซึ่งในดิน กอนนั้น ก็มี. ฉะนั้น คุณ สมบัติของกอนดิน สวนที่เปนธาตุน้ํา
นั ้น มัน ก็ม ี, แลว ทีนี ้อ ุณ หภูม ิข องดิน กอ นนั ้น ก็ม ี เพราะวา ดิน กอ นหนึ ่ง ยอ มมี
อุณ หภูม ิอ ยู ต ามมากตามนอ ย ตามสิ ่ง แวดลอ มของดิน นั ้น , ฉะนั ้น ธาตุไ ฟ
ก็มี อยูในดินกอนนั้ น. สวนธาตุลม คือคุณ สมบั ติของการขยายตัวระเหยออกไปนี้
ซึ่งเปนอาการของ gas ก็มีอยูในดินกอนนั้น อยางเดียวกับที่เราเรียกวาลมในทอง
ลมในลํา ไส ลมหายใจ ; นี ่ก็คือ อาการที ่ gas ลอย เคลื่อ นที ่ และขยายตัว ;
คุณ สมบัต ิอ ยา งนี ้เ ราเรีย กวา ธาตุล ม. ฉะนั ้น ในดิน กอ นหนึ ่ง ที ่ห ยิบ มาใหด ูนี้
เราจะตอ งชี ้ใ หเห็น วา สว นไหนเปน ธาตุด ิน สว นไหนเปน ธาตุน้ํ า สว นไหนเปน
ธาตุไฟ สวนไหนเปนธาตุลม.
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ถา ครูอ าจารยข ืน สอนไป โดยชี ้ธ าตุด ิน ไปที ่ด ิน ชี ้ธ าตุน้ํ า ไปที ่น้ํ า
เหมือนที่สอนกันอยูที่ศาลาวัดแลว โรงเรียนก็รับมาสอนกันอยางนี้แลว เปนการ
ทําลายสถาบันของศาสนาเปน อยางยิ่ง คือ ทําใหค นสมัยนี้เห็นไปวา พระพุท ธ-
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ศาสนานี้ส อนอยางโงเขลาที่สุด ที่ชี้ธาตุดิน ไปที่ดิน ธาตุน้ําไปที่น้ํา ธาตุไฟที่ไฟ
ธาตุลมที่ลมซึ่งพัดอยู. โดยที่แทแลว ธาตุดินนั้นตองหมายถึงคุณ สมบัติแหงการ
กิน เนื้อ ที่ คือ ของแข็งที่กิน เนื้อที่ ; ธาตุน้ํานั้น คือ คุณ สมบัติแหงการเกาะตัวกัน
เปนของเหลว ของออน และเพราะการเกาะตัวกันจึงเปลี่ยนรูปไปตามภาชนะได.
อาตมาไมทราบจะใชคําวาอะไร จึงใชคําวา cohesion อยางที่ครูบาอาจารยก็ยอมจะ
เขาใจไดดี : ธาตุใดมีคุณ สมบัติเปน cohesion อยางนี้ก็เรียกวาธาตุน้ํา. ฉะนั้น
ในขณะใดวัตถุอันหนึ่ งมั นมี คุ ณ สมบั ติ อันนี้ ในขณะนั้ นเราตองเรียกมั นวาธาตุ น้ํ า ;
เพราะเรารูอยูแลววา สสารชนิดหนึ่งนั้น เมื่ออุณหภูมิตางกันมากแลว ยอมปรากฏ
ตัว เปน ของเหลวบาง ของแข็ง บา ง หรือ วา ยิ่ง กวา ของเหลว ก็คือ ระเหยไป
เลยบา ง; เราจะชี้ระบุที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนธาตุนั้นธาตุนี้โดยสวนเดีย ว เหมือ น
พวกสอนธรรมะตามศาลาวัด สอนแยกธาตุ ๔ อยางนั้น ไมถูก ; เขาสอนไมถูก
ตามคําสอนของพระพุทธเจา. ฉะนั้น เราจะมาสอนกันในรงเรียนใหผิดตอไปอีก
มันก็ทําใหความรูทางวิทยาศาสตรสมัยนี้ ดูถูกดูหมิ่นคําสอนในพุทธศาสนาอยางยิ่ง
วา สอนอยา งโงง มงาย คลา ยคนสมัย หิน ไปทีเ ดีย ว. ฉะนั ้น เราจะตอ งรูจ ัก
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อยางในพุทธศาสนาใหถูกตองอยางนี้.
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นี่อาตมายกตัวอยางที่มันคาบเกี่ยวกัน ระหวางในวงการศาสนากับใน
วงการที่โรงเรียนจะตองเอามาสอนใหเขาใจ ; เพราะวาทําอยางไรเสียก็จะตองสอน
ธรรมะในรู ป นี้ เป น แน น อน จึ งว าต อ งสอนด วยความรูที่ ถู ก ต อ ง ด วยความจริ ง และ
เปน ความจริง . อยา งวา ดิน กอ นหนึ ่ง นี ้ เราสามารถจะสอนใหเ ห็น ธาตุทั ้ง ๔
อยา งนี้เปน ตน . หรือ วา จะตัก น้ํ า มาจากแมน้ํา สัก ขัน หนึ่ง , ในน้ํ า ขัน นี ้ เราจะชี้
ใหเห็นธาตุดินที่มีอยูในน้ํานั้น ก็คือสวนสสารทีละลายอยูในน้ํานั้น ; แลวธาตุไฟ
ก็คือ อุณ หภูมิของน้ําในขันนั้น ; ธาตุลมก็คือ gas บางๆ ที่ระเหยอยูดวยอํานาจ
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ของความรอน หรืออะไรอยางนี้ ; คุณสมบัติที่ระเหยขยายตัวใหญออกเรื่อยเรา
เรี ย กว าธาตุ ล ม ; ส วนความที่ มั น เหลว เป น คุ ณ สมบั ติ เหลว คื อ เป น cohesion
นั ้น ก็ค ือ ธาตุน้ํ า . ฉะนั ้น ในน้ํ า ขัน หนึ ่ง ก็ส ามารถที ่จ ะชี ้ธ าตุทั ้ง ๔ ได อยา งนี้
เปน ตน . นี ่เ พื ่อ ใหเ ห็น ชัด และถูก ตอ งตามความจริง ฉะนั ้น เราจะสอนอะไร
ก็จะตองสอนใหถูกตองตามความจริง ในลักษณะอยางนี้เสมอไป จึงจะเรียกวา
ไมชวยกันทําลายพุทธศาสนา หรือ ทําลายสถาบัน ของการสอนธรรมะ ใหเปน ที่
ดูถูกดูหมิ่นของการศึกษาสมัยใหม ที่กาวหนายิ่งขึ้นไปทุกที อยางนี้เปนตน.

ทีนี้ เกี่ยวกับการที่จะสอนเขานั้น พระพุทธเจาทานมีหลักวา จะสอน
อะไรแกเขา ตัว เองตอ งทํ า อยา งนั ้น ไดก อ น. มีพ ระบาลีว า “อตฺต านเมว ปมํ
ปฏิ รู เ ป นิ เ วสเย” แปลว า ตั ้ ง ตั ว เองให อ ยู  ใ นรู ป ที ่ ส มควรกั น เสี ย ก อ น,
“อถฺมนุส าเสยฺย น กิล ิส ฺเ สยฺย ปณฺฑ ิโ ต” เสร็จ แลว จึง สอนคนอื ่น จึง จะ
ไมเปน บัณ ฑิต สกปรก ; แปลตามตัว หนัง สือ วา อยา งนี้; “กิลิส เสยฺย ปณฺฑ ิโต”
นี้แ ปลวา บัณ ฑิต ที่ส กปรก ; หมายความวา ครูห รือ ผูส อนอะไรก็ต าม จะเกิด
เปน บัณ ฑิต สกปรกขึ้น ได โดยการที่ไมทํา ตัว เองใหอ ยูใ นคุณ สมบัติที่ส มควรกัน
เสียกอน แลวจึงสั่งสอนคนอื่น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ข อนี้ มี คํ าถามมากเหมื อนกั นว า ครู บาอาจารย หรื อผู หลั กผู ใหญ
ไมเปนตัว อยา งที่ดีข องยุว ชนในประเทศเชน นี้ เลยสอนจริย ธรรมเทา ไรมัน ก็ไ ม
สํ า เร็จ . นี ้ก ็ม ีจ ริง ; พระพุท ธเจา ทา นก็ว า อยา งนี ้. สว นที ่จ ะใหอ าตมาตอบ
ปญ หาวา จะไปแกผูห ลัก ผู ใหญ ครู อาจารยเหลา นี ้อ ยา งไรนั้น อาตมาถือ วา
มัน นอกหนาที่ ไมค วรจะพูด กัน ในที่อ ยา งนี้ มัน จะเปน เรื่อ งกระทบกระทั่ง. แต
เราอาจพูดกันเปนหลักการทั่วไปวา ทุกคนมาพยายามในสิ่งที่ตนทําได โดยไมเนื่อง
ดวยผูอื่น, โดยการที่ทําตนใหอยูในคุณสมบัติที่ควรแกการสอนผูอื่น ไมเปนผูสอน
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ที่เศราหมองเสียกอนดวยกันทั้งนั้น. บางทีพวกเราจะมองขามความสําคัญขอนี้กัน
เสีย เปน สว นมากก็ได. หรือ วา ตามที่เปน อยูจ ริง นั้น ครูบ าอาจารยสว นมากมัก
จะถือ วา เรามีห นาที ่เพีย งแตก ารทํา การสอนตามชั่ว โมง ตามเวลา คือ มาเปน
เครื่องจักรพนคําพูดออกมาเทานั้น ไมเกี่ยวกับคุณสมบัติของใครของมันของอะไร
ที่ไหน ; ถาอยางนี้แลวมันไมแคลวที่จะตองลม ละลาย และอยูในลักษณะเปน ผู
สอนที ่เ ศรา หมองดว ยเหมือ นกัน . ฉะนั ้น อุด มคติที ่วา ครูบ าอาจารยเ ปน ผู
ยกสถานะทางวิญ ญาณของโลกนี ้ เปน สิ ่ง ที ่ต อ งใชเ สมอไปในทุก กรณี. นี ่ก็
ขอหนึ่งที่จะตองสังวรไว.
อยากจะแนะตอ ไปวา เราจะตอ งมีอุบ าย หรือ มีวิธีที่จ ะทํา ใหเด็ก ๆ
ยุว ชนของเรานี ้ คิด เอาเองใหม าก คือ ใหรูจัก คิด กอ น ; นี ้ห มายถึง คิด ใหเปน .
ถ าไม คิ ด ก็ ไม มี ท างจะรู ; แต ถึงแม จะคิ ด , ถ าคิ ด ไม เป น เพราะไม ได ฝ ก อบรม
เรื่อ งคิด มัน ก็ค ิด ไมไ ด ; และยิ ่ง กวา นั ้น มัน หมายความวา จะตอ งใหค ิด เอง
อย าบอกเป นเครื่องจั กรกั นไปตะพื ด : เราต องมี ป ญ หาที่ เหมาะ ที่ ทํ าให เขาคิ ด ;
เราอยา ไดเขา ใจ เหมือ นที ่เ ดี ๋ย วนี ้กํ า ลัง เขา ใจกัน อยู ม ากวา ธรรมนี ้ส ูง เกิน ไป,
เอามาสอนกัน ทําไม, เอามาพูด กัน ทําไม ; นี่แ หละคือ ขอคิด เห็น ที่อาตมาไดรับ
มากที่สุด ในบัตรที่เสนอขึ้นมานี้.
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แมแต เรื่องนิพ พาน ก็ถูกมองขามไปหมดวา เอามาสอนเด็กไมได .
ที่พอจะเชื่อวาอาจจะสอนได ก็ยังไมแนใจวาจะสอนอยางไร. ตอนนี้ก็เหมือนกับ
ที่เคยกลา วในคราวกอ นวา ใหเด็ก ๆ รูจัก คิด ในทางเปรีย บเทีย บ อยา งวา จะให
เขาหัวเราะอยูต ลอดเวลา หรือ จะตอ งรอ งไหอ ยูต ลอดเวลา อยางนี้จ ะเอาไหม.
หรือ ถา วา ง ไมตอ งเปน อยา งนั ้น หรือ เปน อิส ระไมต อ งเปน อยา งนั ้น จะดีไหม?
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อยางนี้เปนตน. อยาไปถือวาเรื่องนิพพานเปนเรื่องที่ไมควรเอาเขามาสูสมองของเด็ก ;
เพราะนั่นแหละคือตนเงื่อนที่จะนําไปสูความเขาใจจริยธรรมที่ดับทุกขไดจริง.
หรือ วา เราจะใหเด็ก คิด ปญ หาที ่ว า เกิด มาทํ า ไม ? นี ่ล องดูบ า ง
จะเปนไร. เขาคงจะตอบนาเอ็นดูมาก นาสงสารมากทีเดียว. ถาคุณครูจะจัดการ
ประกวดใหเด็กแขงกันตอบปญหา หรือใหออกความเห็นวา คนเรานี่เกิดมาทําไม
ไอห นูตัว เล็ก นั้น ๆ ก็จ ะออกความเห็น ตามประสาของตัว แลว ครูก็จ ะมีโ อกาส
ชี้ทีเดียววา ความเห็น อยางไหนดีก วากัน อยางไหนฉลาดกวากัน ; ใหป ระกวด
กันมาตามลําดับ จนกระทั่งรูวาโดยที่แทนั้น เกิดมาทําไม. การทําอยางนี้แมจะกิน
เวลาบาง แตวากลับเปนการประหยัดเวลามากที่สุด ที่จะใหเขาใจธรรมะในลําดับ
สูงขึ้นไปไดโดยงายอยางยิ่ง.
หรือจะให เขาคิ ดวา อะไรเป น สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย ควรจะได ; อย างนี้
ก็ได. ใหอ อกความงามเห็น ตั้งแตตัว นอ ยๆ จนโตขึ้น มา ก็ยัง ออกความเห็น เพื ่อ
ตอบปญ หาขอ นี ้ ; กระทั่ง เปน ชั้น มัธ ยม ชั้น เตรีย ม ชั้น อุด ม หรือ ชั้น อะไรๆ
ก็ ยั ง จะตอบปญหาขอนี้.
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ถาคนเราขยันคิดนึกเพื่อตอบปญหาขอนี้ วาเกิดมาทําไม อะไรเปนสิ่ง
ที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได, แลวมันจะเดินเขาไปในทางของธรรมะ อยางไมรูสึกตัว
อยา งงา ยดายที ่ส ุด . จงใหเ ด็ก ๆ หัด ตอบปญ หาวา ความทุก ขช นิด ไหนบา ง
ที่ แ ม จ ะมีเงิน มากก็แ กไมได ; คือ ใหเขาคน ใหพ บความทุก ขที่เงิน แกไมได ;
เพราะเขากําลังคิดวาเงินนั้นเปนแกวสารพัดนึก สารพัดอยาง ใชทําอะไรไดหมดเลย
แลว ยัง ไมค ิด ที ่จ ะหาสิ ่ง อื ่น ที ่ด ีก วา เงิน อยา งนี ้ก ็แ ปลวา ติด อยู ที ่เ งิน ซึ ่ง เปน
เรื่อ งของวัต ถุ แลว นํ า ไปสูว ัต ถุน ิย ม. เราตอ งใหเขาคิด วา อะไรบา ง ที ่เงิน ชว ย
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อะไรไม ไ ด ; ก็ จ ะเป น เหตุ ใ ห รู ไ ด ว  า อะไรบ า งที ่ ด ี ก ว า เงิ น อย า งนี ้ เ ป น ต น .
ครู บ าอาจารย จ ะต อ งมองเห็ น ความจริ ง ข อ นี้ ก อ นศิ ษ ย !
ทั้งหมดนี้คือการเรียนธรรมะ หรือการสอนธรรมะ ที่ถูกวิธีของธรรมะ
ซึ่งเปน ของธรรมชาติ ไมใชเปด หนังสือ แลว บอกคํา บอกใหจ ด อยางที่ทํากัน อยู
ทั ่ ว ๆ ไป หรื อ บั ง คั บ ให ท  อ งนั ้ น ท อ งนี ่ ท อ งกั น อย า งพระสวดมนต . แม ที่
พระสวดมนตนี ้ก ็เ ปน เรื ่อ งทอ งๆ เสีย สว นมาก เปน เรื ่อ งไมเ ขา ใจธรรมะอีก
เหมือ นกัน . มัน ตอ งเกี่ย วกับ ความคิด นึก พิจ ารณาไปตามแนวของธรรมะ แลว
เกิ ด ความรู สึ ก ไปตามแนวของธรรมะเท า นั้ น ที่ จ ะรู ธ รรมะได เ ร็ ว .
ในธรรมะชั้น สูงขึ้น ไปอีก ตอ งมีอ ุบ ายที ่จ ะใหเด็ก ของเรารูจ ัก สังเกต
เชนเดียวกับในหลักการของการสอนวิทยาศาสตร นี้ครูบาอาจารยเขาใจดีอยางยิ่ง :
รูจัก ทํา ใหเ ด็ก เรีย น รูจัก ทํา ใหเ ด็ก สัง เกตลึก ซึ้ง ในหอ งเรีย นวิท ยาศาสตร; แต
ที ชั่ วโมงสอนจริยศึ กษา ทํ าไมไม ทํ าอย างนี้ บ าง ; ทํ าไมจึ งทํ าหวัดๆ พอแล วๆ ไป
ทั ้ง ที ่ธ รรมที ่จ ะตอ งสอนมัน ละเอีย ดยิ ่ง กวา เรื่อ งของวิท ยาศาสตร หรือ วัต ถุข อง
วิทยาศาสตร ทางเคมี ทางฟสิกส เหลานี้เสียอีก เพราะมันดูดวยตาไมเห็นยิ่งไป
กวานั้นอีก ; ฉะนั้นจึงตองสอนใหเขารูจักสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรูสึกขึ้น ในจิตใจ
ของเขาวา มีอ ะไรเกิด ขึ้น อยา งไร เปลี่ย นแปลงอยา งไร ในขั้น ตน ๆ งา ยๆ นี ้.
เชน วา เราจะเกิด รัก ขึ้น มาอยา งไร, จะเกิด เกลีย ดขึ้น มาอยา งไร, จะเกิด โมโห
ขึ ้น มาอยา งไร, จะเกิด กลัว ขึ ้น มาไดอ ยา งไร, จะเกิด เศรา ขึ ้น มาไดอ ยา งไร
ดั งนี้ เป น ต น ; ซึ่ งที่ แ ท มั น เป น เพี ย ง mechanism ทางจิ ต เท า นั้ น เอง. ขอให รู จั ก
สังเกต และตั้งขอสังเกตอยางนี้ ไมเทาไรเด็ก ๆ ของเราจะฉลาดในธรรม โดยไม
ตองออกชื่อธรรมที่เปนบาลียุงยาก.
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อาตมาเห็นดวย ที่ครูบาอาจารยหลายคน เสนอขึ้นมาถึงอุปสรรคที่
เกิด มาจากภาษาบาลี. จริง อยู อุป สรรคของภาษาบาลีมีอ ยูม าก เราควรจะ
ทําเปนคําไทย แตพรอมกันนั้น เราก็ใหจําไวเปนภาษาบาลีไปพลาง ไมเทาไรมัน
ก็จะเปนคําไทยไปเอง.
เรื่องคําไทยคําบาลีนี้ อาตมาไดคํานวณใหฟงตั้งแตคราวที่แลววา ใน
ภาษาไทยสมัยใหมของเรานั้น เต็มไปดวยภาษาบาลีตั้ง ๖๐ เปอรเซนต ไปเปดดูเถิด
หนา กระดาษไหนก็ไ ด; หนัง สือ รุน แรกๆ ที่วา เปน ภาษาไทยมากๆ เชน หนัง สือ
สามกก หนังสือราชาธิราช อยางนี้ก็มีคําที่เปนภาษาบาลีอยูตั้งหลายสิบเปอรเซนต
เหมือ นกัน ในหนา หนึ ่ง ๆ มีตั ้ง ๒๐-๓๐ คํ า แตไ มไ ปสัง เกตมัน อยา งละเอีย ด
ไมไปขีดทีละคํา ก็ไมรูและเขาใจวาเปนภาษาไทยไปหมด. รกรากของภาษาไทย
มีภาษาบาลีสันสกฤตเจืออยูมาก เพราะวาชาวอินเดีย เขาเขามาที่ดินแดนนี้ตั้งพัน
กวา ปห รือ ตั ้ง สองพัน กวา ปม าแลว ดัง นั ้น เราไมค วรรัง เกีย จภาษาบาลี แตเรา
พยายามใชใหเปนภาษาไทยมากขึ้น อยากันออกไป มิฉะนั้นจะเพิ่มความลําบากขึ้น
สอนภาษาไทยใหรูภาษาบาลีพรอมกันไปเสียในตัว เชนคําวา พระพุทธก็เปนบาลี
พระธรรมก็เปน บาลี พระสงฆก็เปนบาลี จริย ธรรมก็เปนบาลี พุท ธิศึก ษาก็เปน
บาลี จริย ศึก ษาก็เปน บาลี พลศึก ษา หัต ถศึก ษาก็เปน บาลี ; เห็น ไดชัด อยูวา
ลว นแตเ ปน รูป ที่ถ อดมาจากสัน สฤตหรือ บาลีไ ปหมด; แตเ พราะใชกัน จนชิน
มัน จึง เปน อยา งนั้น ; ไมเ ทา ไรคํา วา นิพ พาน วัฏ ฏสงสาร ฯลฯ จะมาเปน
ภาษาไทยไปหมดเหมือนกัน.
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ภาษาอังกฤษนั้น คําวา “กรรม” ก็เปนภาษาอังกฤษไปแลว : เขาใช
คําคุณศัพทวา karamic, ใชคํากริยาวิเศษณ วา karamically ; นี่เปนภาษาอังกฤษจา
ไปเลย ; แตคํานี้ก็คือคําวา “กรรม” ในภาษาสันสกฤต และ “กัม ม” ในภาษา
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บาลี อยา งนี ้เปน ตน . ฉะนั้น โปรดตั ้ง ใจใหต รง ไมลํา เอีย งเกี่ย วกับ ภาษาบาลี
และภาษาไทยนี้ใหถูกเต็มที่สักหนอย มันจะเปนไปเพื่อผลอันดี. ที่ครูบาอาจารย
ตั้งขอสังเกตมานั้น ดูเหมือนวาตั้งขอสังเกตในภาษาบาลีมากไปหนอย.
ทั้ งหมดที่ กล าวมานี้ เรี ยกว าการสอนด วยหลั กวิ ชา ชนิ ดที่ ทํ าให เกิ ด
ความรู  ความคิด ; ทีนี ้ข อ ที ่ส องตอ ไปคือ การทํ า ใหด ู อบรมสั ่ง สอนโดย
ทํา ให ดู ให เ กิ ด ความเชื่ อ ความเลื่ อ มใส ความสนใจอย า งยิ่ ง .
เกี่ยวกับการสอนดวยการทําใหดูนี้ อาตมาจะยกตัวอยางงายๆ เหมือน
อยา งวา แมไ กม ัน สอนลูก ของมัน ใหเขี่ย ดิน เปน ใหวิ่ง เปน ใหบ ิน เปน นั ้น มัน
ก็เขี่ยให ดู วิ่งใหดู บิ นใหดู มั น ไมค อ ยพู ดกันเลย. ส วนลูกไกที่ ฟ กดวยเครื่อ งฟ ก
ในหอ งฟก นี้ มัน เขี่ย ไมเปน เลี้ย งจนโตแลว ก็ยัง เขี่ย ไมเปน งุม งา มจนเขาตอ ง
เลี้ยงอยูเรื่อย จนกระทั่งบางตัวไมเคยเขี่ยเลยตลอดชีวิต เพราะไมเคยเห็นตัวอยาง
ในการเขี่ย . แตล ูก ไกป า แลว เขี่ย เปน ในวัน ๑ หรือ ๒ วัน เพราะแมม ัน เขี ่ย
ใหดู โดยไมไดพูดกันเลย ; นี่จะเห็นไดวา ตัวอยางที่ทําใหดูนั้นมันมีคามากมาย
มีน้ํ า หนัก มากมาย ; แมพ วกเราก็ม ัก จะพูด กัน วา “สิบ ปากวา ไมเ ทา ตาเห็น ”;
นี่คือมัวแตพูดดวยปาก มันก็ตองพูดกันสิบเทา จึงจะเทากับเห็นตัวอยางดวยตา
ทีหนึ่งหรือเทาหนึ่ง.
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ผูใหญ สมัยนี้ถูกเอยถึงมากที่สุด! ที่จริงเราไมใชจะพูดกระทบกระทั่ง
ผูใหญ จะไปที่ไหนๆ ก็มักจะไดยินคําที่วา ผูใหญไมทําตัวอยางใหดี. ในการสัมมนา
ก็พ ูด ถึง กัน แตอ ยา งนั้น ; ในปญ หาบัต รที่ยื่น เขา มานี่ก็มีอ ยา งนี้ม าก ถึง ขอ ที่วา
ผูใหญไมเปนตัวอยางที่ดี ; แปลวา ผูใหญถูกเอยถึงมากในทางที่เปนตัวอยางไมดี.
นี่จะจริงหรือไมจริง อาตมาไมใครจะไดทราบนัก เพราะไมคอยไดเขามาอยูในบาน
ในเมืองกะเขา จนสมัครที่จะเรียกตัวเองวา “พระเถื่อน” อยางนี้ ; ไดโปรดเขาใจ
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วาตรงกับความจริง เพราะมัวอยูแตในปา; มันจึงเปนเรื่องที่ครูบาอาจารยจะตอง
เขา ใจเอาเองวา มัน จริง หรือ ไมจ ริง แตม ัน ก็น า จะจริง เพราะวา มีข อ ที ่พ ูด
ถึงกั นมากขึ้นๆ . ถ าลงตั วอยางไมดี อยู เพี ยงไรแล ว ก็ต องมี อุปสรรคในการอบรม
สั่ง สอนตามวิธีนี้อ ยูเปน อัน มาก ; แตเราจะตอ งเห็น อกเห็น ใจกัน หวัง ดีต อ กัน
ชวยกันปรับปรุงแกไขพรอมกันไป โดยวิธีที่สุภาพและเหมาะสม.
เรายอมรับ กัน ทั่ วไปแลววา สิ่ งชั่ วรา ยที่ ตํ าตาอยู ทุ ก วัน นั้ น แหละเป น
อิท ธิพ ลอัน ใหญห ลวง ที ่พ ายุว ชนของเราไปสูค วามรวนเรทางจริย ธรรม ฉะนั้น
เราชว ยกัน ทุก อยา ง ทุก ทาง ที่จ ะขจัด สิ่ง ชั่ว ที่ตํา ตาอยูเสมอ. เราจะตอ งระลึก
ใหดีวา ในบรรดาสิ่งที่เรากําลังนิยมกันอยูนี้ อยางเชน championship นานาชนิด ;
ใครเปนเอก เปนเดนอะไรขึ้นมา ทางนักมวย ทางแขงรถ ฯลฯ ทางอะไรก็ตาม
นี ้ม ัน ควรจะดูก ัน เสีย กอ น มีจ ริย ธรรมเจือ อยู ห รือ เปลา . บางทีม ัน ก็เ หอ ๆ ไป
ตามคนที่เปน champion นั้น ๆ : เขาแตงตัวอยางไร เขานุงหม อยางไร เขาทํา
หนา ทํา ตาอยา งไร เขายิ้ม อยา งไร นี้เ ด็ก ๆ ก็เ อาอยา งกัน เปน แถว โดยไมมี
ความหมายวาเพื ่อ อะไร ; ไมม ีค วามรูวา เพื ่อ อะไร ; แตทํา ไปเพราะสิ่งเหลา นี้
ตํ าตามากที่ สุ ด . หรือ อย าง fashion show ที่ ชอบแห กั น ไปดู จนเสี ยค าบั ต รผ าน
ประตูนั้น มันก็อยางเดียวกัน : มันมีความหมายของจริยธรรมที่ตรงไหน ; แลว
ทําไมมันจึงมีขึ้นไดม ากมาย แลวก็ดึงเวลาไปหมด. ทานลองคิดดูวา สิ่งเหลานี้
ทานจะเขาใจวาอะไร มันเปนตัวอยางในทางไหน หรือมันใหความหมายความรูสึก
ไปในทางไหน ; ควรเรีย กมัน วา championship สมความหมายของคํ า ๆ นี้
หรือไม? บางทีตัวเนื้อหาของ championship นั้น ไมมีคุณคาทางจริยธรรมที่ทําให
โลกเปน สัน ติภ าพถาวรเลย ; มีแ ตฟุ ง เฟอ ไปในทางวัต ถุน ิย มบา ง, ไปในทาง
ที ่จ ะมีต ัว กู ของกู จัด ขึ ้น เทา นั ้น เอง. ฉะนั ้น เราครูบ าอาจารยจ ะตอ งสอนเด็ก
ใหรูจัก สังเกตวา ถา จะถือ เอาใครเปน ตัว อยาง จะเอา champion คนไหนเปน
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ตัวอยาง เปนที่นิยมชมชอบละก็ มันจะตองใหมีไปในทางจริยธรรม คือมีประโยชน
แกชีวิต แกความดับทุกขของเราเสมอไป. กลัวแตวาครูบาอาจารยหนุมๆ สาวๆ นี้
จะฮือจะเฮไปตามเขาวา ถา champion ละก็ใชได, วามีใน fashion show แลว
ละก็ถ ือ เปน หลัก ไดอ ยา งนี ้เ ปน ตน ; ไมรู จ ัก เปน ตัว ของตัว เอง ไมรู จ ัก ตัด สิน
วิ พ ากษ วิ จ ารณ ข องตั วเอง เราก็ เสี ย เวลาไปตามเขาหมดเลย ไม มี อะไรที่ จะเหนี่ ย ว
รั้งไวใหอยูในรองรอยได เพราะสิ่งที่ตําตาหรือนิยมชมชื่นนั้น เปนไปในรูปนั้น.
มองดูใหกวางไปทั้งโลกก็จะพบวา มนุษยในโลกเราทั้งหมดนี้ เสียเวลา
เสีย เงิน เสีย ทองไปเพราะเหตุนี ้เ ปน อยา งมากทีเ ดีย ว ; แลว ในที ่ส ุด ก็เ สีย
อยา งยิ ่ง เสีย สิ ่ง ที ่สํ า คัญ อยา งยิ ่ง คือ เสีย ความทรงตัว ; เสีย balance คือ
ความทรงตั วในทางจิ ต ทางวิ ญ ญาณ มี ค วามล ม ละลายในทางจิ ต ทางวิ ญ ญาณ
ตามเขา มา ; นี ่ค ือ ตน เหตุข องวิก ฤติก ารณถ าวรของโลกเรา. กอ นที ่เราจะไปเหอ
พวกใหมๆ ที ่เ ขานิย มกัน วา เมือ งนอก เมือ งนา พวกฝรั่ง กา วหนา , นี ่ต อ งดู
กอนวา มันกาวหนาไปในทางลมละลายของวิญญาณหรือเปลา? นั้นก็ดูวาจริยธรรม
วัฒ นธรรม ศาสนาของตะวัน ออกเรานี ้ แมจ ะไมก า วหนา แตม ัน ก็มั ่น คงอยู ใ น
รองรอยของจริยธรรมหรือเปล า? เราดู ด วยจิ ตใจที่ เป นอิ สระอย างนี้ เราก็ จะรูจั ก
เลื อ กตั ว อย า ง. การรู  จ ั ก เลื อ กอย า งนั ้ น ไม ใ ช ข องเล็ ก น อ ย มิ ใ ช คํ า พู ด ที่
เล็ก ๆ นอ ยๆ เลย ; เมื่อ เรารูจัก เลือ กตัว อยา งแลว เราก็ไ ดตัว อยา งที่ดี ใหแ ก
ตัวเราเอง ใหแกศิษยตาดําๆ ตัวเล็กๆ ของเรา และนําไปถูกทางได.
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ทีนี้มาถึงหลักขอสาม ที่เรียกวา การสอนดวยการมีความสุขใหดู.
การเผยแผอบรมสั่งสอนโดยมีความสุขใหดูน้ัน คุณครูจะตองมีอนามัยดี
ทั้ง ทางกาย ทั้ง ทางจิต มีค วามรา เริง แจม ใส ไมมีค วามทุก ข หรือ ที ่เรีย กวา มี
อินทรียผองใส ที่เปนเหตุใหเด็กเคารพนับ ถือไวใจ อยากทําตามคําพูด คําสอน
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ทนอยูไ มไ ด. ขอ นี้ต อ งขอยกตัว อยา งความสํา เร็จ ที ่ป ระสบมาแลว ในวงการ
เผยแผพระพุทธศาสนา.
เชน พระอัส สชิ เปนพระสาวกองคห นึ่ง ในชุด แรกที่สุด ที่เกิด ขึ้น ใน
พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาทรงสงออกไปประกาศพระศาสนา. พระอัสสชิทาน
มีอินทรีย๎ผองใส มีอิริยาบถงดงาม แสดงแววตาของความสุข. ทีนี้ก็มี อุปติสสะ
โกลิตะ ศิษยเอกฝายปริพาชก, ซึ่งตอมาเปนพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะนั้น.
เขาไมไดรับ ความพอใจในลัท ธิศาสนาที่เขากําลังศึก ษาอยู ; เผอิญ เขาเดิน อยูที่
ถนน สวนทางกับพระอัสสชิเทานั้น ไมไดพูดจาอะไรกันเลย เพียงแตเห็นอินทรีย
ผองใสของพระอัสสชิก็สนใจอยางยิ่ง และเชื่อ แนวา นี่คือ บุคคลที่มีธรรมะ หรือ
เขา ถึง ธรรมะ ฉะนั ้น จึง ไดติด ตามไป. ครั้น เสร็จ การบิณ ฑบาตแลว จึง ไดถ าม
จึงไดรูเรื่องหลักธรรมที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่วา “สิ่งทั้งปวงมาแตเหตุ
เปน ไปตามเหตุ ดับ เพราะหมดเหตุ” ซึ่ง รวมความแลว คือ วา ไมค วรยึด มั ่น
ถือ มั่น วาตัว ตนนั่น เอง ; จึงไดเลื่อ มใสในพระพุท ธศาสนา แลวมาบวชในพระ
ศาสนานี้ ซึ่ง ตอ มาไดเ ปน พระอัค รสาวกของพระพุท ธเจา คือ พระสารีบ ุต ร
พระโมคคัล ลานะ นี ้ข อใหถ ือ เปน ตัว อยา งวา การมีค วามสุข ใหด ูนั ้น เผยแผ
ศาสนาไดอยางเฉียบขาดที่สุด.
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ในการสอนจริยธรรม แมในโรงเรียนก็เหมือนกัน ควรจะสอนดวยการ
แสดงผลดีใ หด ู มีผ ลดีแ สดงใหด ู อยู ที ่เ นื ้อ ที ่ต ัว ของครู อยู ที ่ห มู ค ณะของเรา
รวมทั้งใหเด็กรูจักสังเกตที่มีอยูแกประเทศชาติของเรา ในระบอบวัฒ นธรรมขนบ
ธรรมเนีย มประเพณีข องเรา. นี้จ ะเปน การเผยแผธ รรมะ แผพ ระศาสนาที ่ดี
ที่สะดวกดายไมยุงยาก ไมลําบากอะไรหมด ฉะนั้น ขอใหประพฤติดี ตั้งตนอยูดี
แสดงความสุขใหคนอื่นดูเทานั้นเอง ซึ่งตางคนตางจะเปนผูเผยแผธรรมะ แผพระ
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ศาสนาอยางยิ่ง ยิ ่งกวา ที ่พ ระเทศนอ ยู บ นธรรมาสน ซึ่ง มีคาสองไพเบี ้ย ในเมื ่อ
มีค วามสุข ใหด ู มีก ารปฏิบ ัต ิใ หด ูนี ้ มีค า ตํ า ลึง ทองหนึ ่ง บา ง หรือ ชั่ง ทองบา ง
สิบชั่งทองบาง.
ขอใหเราตั้งตนอยูดวยธรรมะ มีลักษณะของธรรมะปรากฎอยูที่เนื้อที่ตัว
ที ่ ก าย วาจา ใจ, มี แ ววตาที ่ แ สดงความสุ ข ไม ม ี ท ุ ก ข ไม ต กนรกทั ้ ง เป น
ซ อ นอยู ในภายใน มี ลั กษณะแห งความเป น ผู ไม มั วเมาในตั วกู ของกู อยู เสมอ ;
นั ่น แหละคือ วิธ ีก ารเผยแผที ่ด ี. เราตอ งการครูบ าอาจารยที ่แ จม ใส มีค วาม
ประพฤติดี มีความสุข ไมมีปญหาสวนตัวครอบงํา ซึ่งไมสอใหเด็กเห็นวา แมแต
ครูก็เอาตัวเองไมรอด แมแตครูก็ยังเรารอนอยางนี้เปนตน.
เกี่ยวกับขอนี้ มีบาลีที่ทานทั้งหลายทุกทานจะตองไดยินไดฟง เพราะวา
เมื่อมีการสวดมนตเย็นตามบาน ตามงานตางๆ ที่เรียกกันวา มงคลสูตร ก็มีอ ยู
ขอ หนึ ่ง วา “สมณานฺจ ทสฺส นํ ฯลฯ และตอ ทา ยถึง เอตมฺม งฺค ลมุต ฺต มํ” นี้
หมายความว า ในบรรดาสิ่ งที่ เป น มงคลอั น สู งสุ ด นั้ น มี ข อ ที่ วา การได เห็ น สมณะ
รวมอยูดว ย. การไดเห็น สมณะเปน มงคลสูง สุด นั้น สมณะคือ อะไร? สมณะที่
แทจริงคืออะไร? พระพุทธเจาก็ไมไดตรัสวา เอาผาเหลืองมาคลุมแลวเปนสมณะ;
ทานทรงปฏิเสธหมดวา ไมไดเปน สมณะเพราะโกนหัวใหโลน , ไมไดเปนสมณะ
เพราะเอาผ ากาสายะมาพั น ที่ ตั ว ฯลฯ อย างนี้ ; แต เป น สมณะเพราะมี ค วามสงบ
ระงับ ตามความหมายของคํ า วา สมณะ ; สม แปลวา สงบ ; สมณะ แปลวา
ผูส งบ. ผูส งบ ก็คือ สงบจากความวุน วายของตัว กู ของกูอ ีก นั่น เอง ; ที่ส งบ
ก็เพราะไมมีค วามยึด มั่น ถือ มั ่น เปน ตัวกู ของกู ที่ใหเกิด วุน วายเปน ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ขึ้นมา.
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เพี ยงแตไดเห็นสมณะเทานั้น ทานวาเปนมงคลอยางยิ่ง และมีความ
ดึงดูดอยางยิ่ง เหมือนอยางที่พระอัสสชิมีใหแกอุปติสสะ โกลิตะ อยางที่กลาวมาแลว.
ฉะนั้ น ครูก็ เป น สมณะได : ครูบ าอาจารย ที่ ส อนอยู ในห อ งเรีย นนั้ น ก็ เป น สมณะ
ได ขอใหมีความสงบระงับทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางความรูสึกความคิดนึก
ทางทิฏ ฐิ ความคิด เห็น ความเชื ่อ อะไรตา งๆ ลว นแตใ หเ ปน ไปในทางของ
ความสงบ ไมพลุงพลาน เรารอนอยูดวยความกระวนกระวาย ดวยอํานาจของ
ความยึดมั่น ถือมั่น อยางที่กลาวนั่นเอง.
ลัก ษณะเชน นี ้ เขาใชเรีย กบรรพชิต วา เปน ทัส สนานุต ตริย ะ. การ
เห็นสมณะนี้จัดเปนทัสสนาตตริยะอยางหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา
การไดเห็นผูมีความสุขนี้ มันเปนสิ่งที่มีอิทธิพ ลมาก ที่จะดึงผูนั้นมาสูการปฏิบั ติ
ตาม จนทนอยูไ มไ ด เพราะไวใ จอยา งยิ่ง ที่ส อนดว ยปากนั้น ไมเ กิด ความไว
วางใจ กลับ ใหเกิด ความรูค วามคิด ที ่เปน ความสงสัย ลัง เลดว ยซ้ํ า ไป ทํ า ให
ไมเ ชื ่อ อยา งเต็ม ที ่ ไมเ สื ่อ มใสอยา งเต็ม ที ่ แตว า ถา ปฏิบ ัต ิใ หด ู จึง จะเชื ่อ
จะเลื่อ มใส ; ถึง กระนั้น ความไวใ จยังไมเต็ม ที่ ตอ เมื่อ มีค วามสุข เพราะประสบ
ความสําเร็จใหดู คนเราจึงจะไวใจเต็มที่ และนึกอยากทําตามจนไมตองมีใครชักชวน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ในเรื่องทางวัตถุเราเห็นไดชัด เชนวา ถาใครประดิษฐสินคาเพื่ออาชีพ
การคา การอุตสาหกรรม หรืออะไรขึ้นมาไดอยางหนึ่งมีผลดี ก็เฮกันทําตามอยาง
ยั ้ง ไมอ ยู  จนของนั ้น ลน หรือ เฟอ ไปอีก . นี ้ไ มต อ งจูง ตอ งลาก ตอ งเข็น อะไร
กัน เลย เพราะมัน แสดงใหดูดว ยการประสบความสํา เร็จ มีผ ลเปน เงิน เปน ทอง
ให ด ู ; นี ้ เ ป น เค รื ่ อ งเป รี ย บ เที ย บ ท างวั ต ถุ . ใน ท างธรรม ะห รื อ จริ ย ธรรม
ก็ เ หมื อ นกัน เราตอ งไดบุค คลที่ป ฏิบัติใหดูและมีความสุข ใหดู จึงจะเกิด ความ
สมัค รใจ ในการที ่จ ะปฏิบ ัต ิต ามจนทนอยู ไ มไ ด ฉะนั ้น จึง ถือ วา เปน เครื่อ งมือ
การเผยแผ หรือเปนวิธีเผยแผแบบหนึ่ง อยางยิ่ง หรือ อยางที่สุด ทีเดียว.
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ทั ้ง หมดที ่ก ลา วนี ้จ ะเห็น ไดวา การเผยแผจ ริย ธรรมหรือ ธรรมะ ซึ ่ง
บั ดนี้ กํ าลั งจะมามี อยู ในห องเรียนในโรงเรียนด วย นี้ จะต องใชอุบาย ๓ วิธี ดั งที่
กลา วแลว คือ สอน ใหเ กิด ความรู  ความคิด ความเขา ใจ ; ปฏิบ ัต ิใ หด ู เพื ่อ
ใหเกิดความไววางใจ ; รับผลใหดู จนอยากปฏิบัติตามทนอยูไมได. ขอไดโปรด
นําหลักการคราวๆ นี้ ไปพิจารณาดูอยางละเอียด แลวนําไปใชใหได ในการปฏิบัติงาน
ประจําวันของครูบาอาจารย. นี่เปนการตอบปญหาหลายปญหาที่ถามอยางนี้ไปในตัว.
มีเ รื ่อ งที ่เ กี ่ย วกัน อยู อ ีก เล็ก นอ ย ก็อ ยากจะกลา วเสีย เลยวา บรรดา
สิ ่ง ตา งๆ ลว นแตจ ะตอ งมีแ ผนการ ที ่เ รีย กวา อุบ าย หรือ กุศ โลบาย เสมอไป.
ขอนี้เปนเรื่องของปฏิภาณ หรือความไหวพริบ ไมอาจจะนํามากลาวอยางตายตัวได
เพราะมันเปน เรื่องเฉพาะหนา เฉพาะเรื่อง เฉพาะกาล เฉพาะเวลา เฉพาะคน
จะตองพยายามเสาะหา หรือ วาคอยสังเกตอยูต ลอดเวลา ที่วาจะตองใชอุบาย
อยา งไร. แมแ ตก ารเผยแผจ ริย ธรรมทั ้ง ๓ วิธ ีนี ้ ก็เรีย กวา เปน อุบ ายหรือ เปน
เครื่อ งมือ อยางหนึ่ง ฉะนั้น เราจะตองมีการใชอุบายในการกลับ ใจคน ซึ่งมีเรื่อ ง
มากมาย ; แม แ ต ใ นเรื่ อ งนิ ท านเล็ ก ๆ น อ ยๆ , เรื่ อ งนิ ย ายเล็ ก ๆ น อ ยๆ ,
ก็ ยั งมี ให อ า น ให นํ า ไปคิ ด ไปนึ ก เป น ตั ว อย า งได . เราจะต อ งมี อุ บ ายกลั บ ใจคน
ขนาดที่เรีย กวา เอาคนเขา บว งที่แ นบเนีย น ทํานองหมากรุก กล และเปน บวงที่
ดึ งไปในทางที่ ดี ไม ใช เอาเข าไปในทางทํ าลาย. เราจะต องดึ งเอาลู กศิ ษ ย ตาดํ าๆ
ของเรามาเขาบวงของธรรมะใหจงได. อุบายอยางนั้นมันมีมากเหมือนกัน เปนเรื่อง
ที่ฝากไวใหสนใจเอาเอง.
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อยา งนิท านชาดก เรื่อ งสุต โสม จะขอนํ า มาเลา ยอ ๆ สั้น ๆ วา พระ
สุตโสมถู กยั กษ โปริสาทจั บไปเพื่ อจะกิน. แต ก็ ยั งเอาตั วรอดได ในขอที่ วา สุ ตโสม
ขอผัดวาอยาเพอกิน เพราะเขาไดสัญญาไวกับนักศึกษาคนหนึ่งที่มาจากตางประเทศ
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วา จะใหฟงอะไรอยางหนึ่ง ซึ่งประเสริฐที่สุด. สุตโสมเปนนักศึกษามากถึงอยางนี้
จริง ๆ ไมไดผัดเพียงเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอด โดยอางเลศไปฟงความรูขอ นั้นตาม
ที่ตกลงกันไว. ยักษ ไม ค อยจะเชื่อเครดิ ต แตเพราะวาเขาเคยเป นพระเจาแผนดิ น
มากอน สุตโสมก็เปนพระเจาแผน ดินมากอ น จึงเชื่อเครดิตกันและปลอยใหไป.
สุตโสมไดไปฟงความรูธรรมะประเสริฐสุด ที่ถือกันวาเปนคําสอนของพระพุทธเจา
องคกอนๆ ; เพราะชาดกทั้งหมดยอมหมายถึงเรื่อ งที่เกิดกอนพระพุทธเจาองคนี้
ทั ้ง นั ้น ; พอไดฟ ง แลว ก็ก ลับ มา. ยัก ษจ ึง ไดฉ งนวา นี ่ทํ า ไมมัน จึง กลับ มาและ
ไมกลัวตาย ชะรอยจะเปนเพราะอานุภาพของสิ่งที่ไดฟ งมานั่นแหละทําใหสุตโสม
ไมก ลัวตาย ยังกลับ มาสูความตายอีก . ที่จริงก็ห ลุด มือไปแลว ควรจะเตลิด หนี
ไปเลย ทําไมกลับมาอีก ฉะนั้นสิ่งที่ไดฟงนั้นคงจะชวยใหสุตโสมกลาหาญ หรือ
ทําใหเปนผูรักษาความสัตย ไมกลัวตาย ; ยักษนั้นก็เลยเกิดอยากจะฟงสิ่งที่สุตโสม
ไดฟงมาเหลือกําลัง ; สุตโสมก็กลาวธรรมะนั้นใหฟง. ยักษนั้นไมใชหมายความ
วาจะเปนพาล หรือวาไมอยูในเหตุผล ไมมีความรูสึกที่เปนหลักเกณฑ ของธรรมะ
เสีย ทีเดีย ว เขาเคยเปน นัก ศึก ษา ทั้งเคยเปน พระเจา แผน ดิน มากอ นเหมือ นกัน
พอไดฟ ง ธรรมะก็พ อใจธรรมะ และเพื ่อ ไมใ หเสีย ธรรมเนีย มวา เมื ่อ ไดฟ ง ธรรมะ
จากใคร ควรจะบู ชาคุ ณคนนั้ นบ าง ; ยักษ ก็เลยใหสุตโสมเลือกเอาพรสักอยางหนึ่ ง
ไดตามใจชอบ กอนแตที่จะตายเพราะถูกยักษกิน.
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สุต โสมไดข อพรวา “ขอใหตัว เขาเองไดเห็น ยัก ษนี ้ม ีอ ายุย ืน รอ ยป”.
นี่แหละลองคิ ดดู เถอะวา ยักษ นี้ เขาบ วงของสุตโสมอย างไร ; ยั กษ ก็ต องเอออวย
ยอมตกลง และบางทีจะยิ่งยินดีดวยซ้ํา เพราะเขาปรารถนาความสุขสวัสดีแกตัว
ใหมีอายุยืนตั้งรอยป. ทีนี้เรื่องมันก็มีวา ที่ใหยักษมีอายุยืนรอยปก็หมายความวา
สุต โสมตอ งไมต าย เขาจึง จะไดเ ห็น ยัก ษม ีอ ายุย ืน รอ ยปไ ด : ยัก ษก ็กิน ไมล ง
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๓๒๑

กินไมไดอยางนี้เปนตน คําตอบที่ตอบออกไปวา “ขอใหเราไดเห็นทานมีอายุยืน
รอ ยป” นี้มัน เหมือ นกับ อุบ ายที่ฉ ลาดขนาดหมากรุก กล ที่ดึง คนมาเขา บวงของ
ธรรมะ ไมใชเพื ่อ ประโยชนแ กตัว อยา งเดีย ว ; เขามีจิต ใจที่วา งจากตัวกู ของกู
ไมขลาด ไมก ลัว มีจิตใจแจม ใส ; จึงอาจนึก อุบ ายตางๆ เปน ปฏิภ าณไหวพริบ
เกิดขึ้น. นี่ คื อตั วอย างการใชอุบาย. เราจะต องใชอุ บายชนิ ดที่ ใครหลบหลี กไม ได
ในการที่จะพาลูกเด็กๆ ตาดําๆ ของเราไปเขาบวงของธรรมะ ที่มีอยูมากมายเหลือ
ที่จะเอามากลาวไดอยางนี้เปนตน. ตัวอยางนี้อาจจะสูงเกินไปสําหรับเด็ก แตไม
สูงเกินไปสําหรับผูใหญ ; สําหรับเด็กก็เอาไปยอสวนเอาตามสมควรก็แลวกัน.
รวมความวา ในการเผยแผ จริยธรรม นี้ เรามีอุบายที่จะเผยแผดวยวิธี
ทั้งสาม ; และเราจะมีอุบ ายกลับ ใจคน, เราจะมีอุบ ายในการเอาคนเขาบว งของ
ธรรมะ อย า งแยบคายที่ สุ ด เหมื อ นหมากรุ ก กล ; จึ ง จะได ชื่ อ ว า เป น ครู บ าอาจารย
แทจ ริง คือ เฉลีย วฉลาดในการสถานะทางวิญ ญาณของคนในโลกไดจ ริง .
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ทั ้ง หมดนี ้ เปน เรื่อ งของ การธํ า รงไวซึ ่ง จริย ธรรมใหค งมีอ ยู ใ นโลก
เป น การสื บ อายุ จ ริ ย ธรรม เหมื อ นปลู ก ต น โพธิ์ ไว ป ระจํ าโลก แล วก็ รดน้ํ าพรวนดิ น
อยูเรื่อยไป ; ทีนี้ ถาตองการพืชพัน ธุข ยายออกไปมากตน ก็อ าจทําไดดวยการ
เผยแผอยางที่กลาวมาแลว วา ใชอุบาย ๓ วิธี คือ การสอน, การทําตัวอยางใหดู,
มี ค วามสุ ข ให ดู และ มี อุ บ าย การกลั บ ใจเขา คื อดึ งเขาเขามาในบ วงของธรรม.
นี่เปนแนวคราวๆ ทั่วไปอยางนี้ เทาที่เวลาอํานวยใหกลาวได.
อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ เพราะสิ้นสุดลงแหงเวลาเพียงเทานี้
---------------------
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ปาฐกถา
เรื่อง

อุ ด มคติ ข องครู ต ามทั ศ นะทางฝ า ยพุ ท ธศาสนา
ภิ ก ขุ พุท ธทาส อิ น ทป ญโญ ๑
แสดง ณ หอประชุ ม วิ ท ยาลั ย ครู ส วนสุ นั น ทา กรุ ง เทพฯ
ในที่ ป ระชุ ม ครู โ รงเรี ย นฝ ก หั ด ครู ทั่ ว ประเทศ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๙๘
-------------ทานผูเรียกตัวเองวาเปนครู ทั้งหลาย,
อาตมารูสึกยินดี ที่ไดมาพบปะบุคคลที่เรียกตัวเองวา เปนครู อาตมา
ไดรับ คํา ขอรอ งของผูจัด การอบรม ใหม าบรรยายหลัก พุท ธศาสนา ตามที่ค รู
ทั ้ง หลายควรจะทราบ นี ้ก ็น ับ วา เปน ความยิน ดีอ ีก สว นหนึ ่ง ที ่ไ ดม ีโ อกาสทํ า
ประโยชนเพื่อนมนุษ ยดวยกัน, แตความยินดีสวนใหญ ก็ยังคงเกิดมาแตโอกาส
ที่ไ ดพ บผูที ่เ รีย กตัว เองวา ครู อยูนั ่น เอง. อาตมารูส ึก วา ออกจะเปน การยาก
ในการที่จะเลือกเรื่องมาบรรยายสําหรับครู. ในที่สุดไดตกลงใจวา จะเลือกเอาเรื่อง
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑในพระพุทธศาสนาหรือตามความมุงหมายทางพระพุทธศาสนา
อัน จะแสดงใหเ ห็น วา ครูนั ้น คือ บุค คลประเภทใดในโลกนี ้ มาบรรยายเปน
ส วนใหญ . เพราะว า ถ าพวกครูเราได ท ราบเรื่อ งนี้ แล ว จะเป น กํ าลั งใจอย างยิ่ ง
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สํ า หรับ ปฏิบ ัต ิห นา ที ่ข องครู ทั ้ง นี ้โ ดยที ่อ าตมาเชื ่อ วา ความรู ทั ่ว ๆ ไปนั ้น มี
กัน อยู ท ุก คน แตกํ า ลัง ใจที ่จ ะปฏิบ ัต ิต ามความรู ที ่รู อ ยู แ ลว นั ้น ยัง ไมแ นน ัก วา
จะมีกันเพียงพอหรือไม ในเมื่ออุดมคติของคําวาครูอยูลึก จนยากที่จะเขาใจได.
เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่จะตองพยายามทําความเขาใจในเรื่องนี้กันเรื่อยๆ ไปให
เพียงพอ จนกวาจะเกิดกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของครู อยางเพียงพอดุจกัน.

อุ ด มคติ ข องคํ าว า “ครู ” มี อ ยู ห ลายอย างหลายทางด วยกั น . อาตมา
จะขอบรรยาย เฉพาะสวนที่ม องดูกัน แตต ามหลัก ของพระพุท ธเศาสนาเทานั้น ,
จึง ในตอนแรกที ่ส ุด นี ้ อาตมาอยากจะกลา วเจาะจงเรื ่อ ง “อุด มคติข องคํ า วา ครู
ตามความหมายทางพุ ท ธศาสนา” นั่ นเอง. อุ ดมคติ ของคํ าวาครู ตามความหมาย
แนวอื่นๆ ทานทั้งหลายอาจจะทราบกัน อยูแลว และทราบดีกวาอาตมาเสียอีก .
อาตมาจึงขอถือโอกาสกลาวเฉพาะที่เพงดู ตามแนวพระพุทธศาสนาเทานั้น.
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คําวา ครู คนทั่วไปหรือโดยหลักภาษาไทยเรา มักจะถือเสียวา เปนผู
สอนหนั ง สื อ หรื อ สอนวิ ช าความรู กระทั ่ ง วิ ช าอาชี พ . แต ถ  า มองกั น ตาม
อุ ด มคติ ท างพุ ท ธศาสนาแล ว คํ า ว า “ครู ” มิ ไ ด ห มายความอย า งนั ้ น .
อาตมาไดพยายามสอบสวนคนควาความหมายของคําวาครู โดยภาษาบาลี, และ
สั น สกฤต , ตลอดถึ ง ปรากฏ ซึ ่ ง เป น พื ้ น ฐานของภาษาทั ้ ง สองนี ้ , โดย
ประวัต ิข องคํ า ๆ นี ้ โดยเฉพาะในสมัย พุท ธกาล วา มีค วามหมายอยา งไร ?
ในที่สุด ก็ไดค วามหมายของคําวาครูๆ นี้ ผิดจากที่เราเขาใจกัน อยูจริงๆ. ทาน
ที่ คุ นเคยกั บการอ านภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอั งกฤษ ที่ เขาแปลจาก
ภาษาสันสกฤต โดยเฉพาะคือวรรณคดีในฝายศาสนาฝายสันสฤต ที่แปลมาจาก
สัน สกฤตแลว , ทา นจะพาคํา วาครู ๆ นี้เขาแปลวา “มัค คุเทศกท างวิญ ญาณ”.
หรือ “ผูนํ าฝ ายวิญ ญาณ”, ใชเป นภาษาอังกฤษวา “spiritual guide” ซึ่งแปลวา

www.buddhadassa.in.th

อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา

๓๒๕

“ไกดหรือผูนําเที่ยวทางวิญญาณ”. ถามองดูกันถึงความหมายของคํา ๆ นี้ตามแนว
ของพุทธศาสนา ก็จะไดความตามนั้นจริง ๆ หรืออีกอยางหนึ่งก็คือวา ผูยกสถานะ
ทางวิญญาณของมนุษยใหสูงขึ้น ซึ่งเรานาจะใชคําวา “เครื่องจักรสําหรับยกสถานะ
ทางวิญ ญาณของมนุษ ยชาติ หรือของโลกใหสูงขึ้น ” นั่นเอง, จึงจะเปนคําแปล
ที ่ถ ูก ตอ งที ่ส ุด ของคํ า วา “ครู”. เพราะฉะนั ้น อาตมาจึง อยากจะสรุป ความวา
คํ า วา ครู ๆ นี ้ เมื ่อ กลา วโดยหนา ที ่แ ลว ก็ค ือ “ผู นํ า ทางวิญ ญาณ” หรือ
“ผู ย กสถานะทางวิญ ญาณของโลกใหส ูง ขึ ้น ” และเมื ่อ กลา วทางสิท ธิแ ลว ครู
ก็ค ือ “ปูช นีย บุค คลของโลก” หรือ ใหช ัด กวา นั ้น ก็ค ือ “เจา หนี ้ที ่น า เคารพ
ที ่ส ุด ในโลก” นั ่น เอง : โดยหนา ที ่ เปน ผู ย กวิญ ญ าณ ของโลกใหส ูง ขึ ้น ;
โดยสิทธิ เปนปูชนียบุคคลของโลก ! ดังนี้.
ขอใหท า นทั ้ง หลาย จงไดพ ิจ ารณาดูวา คํ า วา ครู มีค วามหมาย
เหมือ นที่เคยคิด เคยนึก กัน ทั่วๆ ไปหรือ เปลา ? ถาคําวาครูเปน แตผูส อนหนังสือ
หรือผูสอนวิชาอาชีพแลว จะผิดจากอุดมคติของคําๆนี้ ซึ่งมีอ ยูในสมัยพุทธกาล
ในประเทศอินเดียซึ่งเปนที่เกิดของคําๆ นี้. อาตมาอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับคําๆ นี้
สัก เล็ก นอ ย โดยอา งตัว อยา งจากหนัง สือ ที ่ค วรจะไดอ า นกัน แลว ทุก ๆ คน
โดยทั ่ว ๆ ไป เชน อยา งในหนัง สือ บทละครสัน สกฤตชื่อ “ปรีย ทรรศิก า”. ทา น
จะไดพบคําวา อุปชฌายๆ ในภาษาพื้นบาน คือปรากฤตนั้น เปนเพียงคําใชเรียก
ผู ส อนอาชีพ เทา นั ้น เชน อาจารยที ่ส อนดีด พิณ ก็เรีย กวา อุป ช ฌายพ ิณ ดัง นี้
เปน ตน แตคํ า วา อุป ช ฌายใ นสมัย นี ้ โดยเฉพาะในเมือ งไทยเราถือ กัน วา
หมายถึง พระเถระผู เปน อุป ช ฌายใ นการบวชคนหรือ เสกคนใหเปน พระ ดัง นี้
เปน ตน . ๑ นี ่จ ะเห็น ไดว า คํ า นั ้น มีค วามหมายตา งกัน มาก คํ า วา ครู ๆ ใน
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๑. ในแงทางวินัยที่เกี่ยวกัยการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา อุปชฌายคือผูค้ําประกัน ตอ
สงฆวา จะคุมครองผูเขามาบวชผูนั้น ใหเรียบรอยไปจนกวาเขาจะปกครองตัวเองได จึงจะพันขอผูกพัน,
มิฉะนั้นสงฆจะไมใหอุปสมบท คือไมยอมรับผูนั้นเขาเปนภิกษุ
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สมัย โนน เปน คํา ที ่ม ีเ กีย รติส ูง เหนือ ไปกวา คํ า วา อุปช ณาย. ดัง จะเห็น ไดวา
ถูกกําหนดใหเปนผูนําในทางวิญญาณ. สวนคําวา อุปชณาย กลับเปนคําใชเรียก
บุค คลที่ส อนวิช าชีพ เชน วิช าดนตรีเปน ตน . เพราะฉะนั้น เรานาจะยึด ถือ อุด ม
คติของคําวาครู ชนิดที่ใชกันอยูในอินเดีย ในยุคพุทธกาลนั้นใหมั่งคง จะเปนการ
ถูก ตอ ง และจะเปน ประโยชนยิ่ง ใหญ ในการที่จ ะใหเกิด กํา ลัง แกบุค คลที่เปน
ครูทุกคน เพื่อปฏิบัติหนาที่ของตน.
การยกสถานะในทางวิญญาณใหสูงขึ้นนี้ มีความหมายสึกซึ้งมาก ขอให
ทานสนใจในคําวา ความสูงของวิญญาณ ความสูงของจิตใจของมนุษยในโลกนั้น
มันหมายถึงอะไร ถาทานเขาใจสิ่งนั้นดี ก็จะรูจักหนาที่ของครูไดดี ก็จะสามารถ
ทํ า ตนใหเปน ครูที ่ถ ูก ตอ งตามอุด มคติข องคํ า ๆ นี ้ด ว ย จึง จํ า เปน ที ่จ ะตอ งรูจ ัก
ความสูงของวิญญาณ เปนขอแรก ; แตอาตมาอยากจะขอทําความเขาใจในคําวา
ครูๆ นี้ ตอไปอีกสักเล็กนอย.
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ที ่ว า การยกสถานะทางวิญ ญาณเปน หนา ที ่, การเปน ปูช นีย บุค คล
เปนสิทธิ นั้น ใชเราจะเกี่ยงงอนเอาประโยชนตอบแทนในการเปนปูชนียบุคคล
ก็หามิได แตขอเท็จจริงยอมเปนดังนั้น. ในการยกสถานะทางวิญญาณของมนุษย
นี้ห มายถึงวา เราตอ งรูวา ตามปรกติถาไมมีก ารยกแลว จิต หรือ วิญ ญาณของ
มนุษ ยจ ะตกต่ําอยูในสภาพเชน ไร. เราอาจจะคิด เห็น ไดเหมือ นกัน วา การสอน
เขาใหรูหนังสือเพียงอานหนังสือไดนั้น ก็ถือวาเปนการยกสถานะทางวิญญาณได
เหมือ นกัน คือ ยกจากการไมรูห นังสือ มาสูก ารรูห นังสือ , หรือ วาใหเขาฉลาดใน
การประกอบอาชีพ ก็ถือวาเปนการยกสถานะวิญญาณจากการไมรูจักประกอบอาชีพ
มาใหรูจัก ประกอบอาชีพ . แตวา ผลที ่ไดเพีย งเทา นี้นั ้น ยัง ไมเปน ความรอดตัว
ของวิญ ญาณ หมายความวา ยังไมอาจจะเอาตัวรอดจากความทุกขหรือกิเลสได
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เพราะวา ผู รู ห นัง สือ หรือ ผู รู ป ระกอบอาชีพ นั ้น ถา หากยัง ไมเ ขา ถึง ความสูง
ของวิญ ญาณแลว ก็ไ มอ าจจะเอาตัว รอดได อยา งที ่ก ลา วกัน ทั ่ว ๆ ไปวา
“ความรูทว มหัว ก็ยัง เอาตัว ไมรอด”; หรือ วา ประกอบอาชีพ ร่ํา รวยแตค วามทุก ข
ก็ย ัง เต็ม อกอยู นั ่น เอง. คนเชน นี ้ไ มไ ดเปรีย บคนที ่ย ากจนแมแ ตป ระการใด. นี่
เป นการแสดงถึ งขอที่ วิญ ญาณยั งไม สู ง. วิญ ญาณสู งจึงหมายถึ ง มี วิญ ญาณอยู
เหนือ น้ํ า ทว ม. น้ํ า ในที ่นี ้ก ็ไ ดแ กค วามทุก ข ; หรือ ลึก ซึ ้ง ไปกวา นั ้น ก็ไ ดแ ก
กิเ ลส ; ถา ลึก ซึ ้ง ไปกวา นั ้น อีก ก็ค ือ ความที ่ต อ งเวีย นวา ยอยู ใ นวัฏ ฏสงสาร.
คําหลังนี้จะฟงยากไปสักหนอย แตความหมายก็อยางเดียวกัน.
เมื่อคําวา น้ํา ในทางพุทธศาสนา หมายถึง กิเลส และหมายถึงผลของ
กิเลส คือความทุกข และหมายถึงการเวียนวายอยูในน้ําคือความทุกขดวยอํานาจ
แหงกิเลสเชนนี้แลว, การยกวิญ ญาณ คือยกจิตใจของคนเรา ใหอ ยูในสภาพที่
ความทุกขทวมไมได นี้เรียกวา การยกสถานะของวิญ ญาณในที่นี้ หรือ เรียกวา
เปนการนําวิญญาณใหเดินถูกทางในที่นี้ ซึ่งตรงกับความหมายของคําวาครู ตาม
หลักภาษาบาลีห รือสัน สฤต ที่ใชอ ยูในสมัย พุทธกาล คําวา ราชครู ก็หมายถึง
ที่ปรึกษา หรือผูยกสถานะทางวิญ ญาณของพระเจาแผนดินให ปลอดภั ยอยูเสมอ
ไมผิดพลาดในทุกๆ กรณีที่ปฏิบัติราชกิจ ดังนี้เปนตน.
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สวนที่วาครูโดยสิท ธิเปน ปูช นีย บุค คลนั้น หมายถึงผูที่ไดเปน เจาหนี้
ของโลก เพราะการยกวิญญาณหรือการนําวิญญาณของสากลโลกใหไปในทางที่ถูก
ตอ งนั ่น เอง. เราจะเห็น ชัด ตอนนี ้เ องวา ครูๆ นั ้น ไมใ ชล ูก จา ง และ อาชีพ
ครูนั ้น ก็ไ มใ ช เรือ จา ง คํ า วา ลูก จา ง หมายถึง รับ จา งสอนหนัง สือ หรือ
รับ จา งสอนวิช าบางอยา งบางประการ, ซึ ่ง พอจะเรีย กวา ลูก จา งได ที ่วา เปน
เรือ จา งนั ้น หมายถึง การอิง อาศัย อาชีพ ครู พอเปน สะพานเปลี ่ย นอาชีพ ไปสู
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อาชีพ อื ่น ที ่ต นเห็น วา สูง กวา . ลัก ษณะอยา งนี ้ไมต รงกับ อุด มคติข องคํ า วา ครูแ ละ
ไมตั้ง อยูใ นฐานะเปน ปูช นีย บุค คลของโลกได. แตเ มื่อ ใดไดมีก ารทํา หนา ที่ ที่
ถูกตองตามอุดมคติ คือยกวิญญาณของศิษยใหสูงขึ้นจากน้ํา กลาวคือกิเลสและ
ความทุก ขไ ดแ ลว ก็ก ลายเปน ปูช นีย บุค คลไป ขอ เปรีย บเทีย บที ่เ ดน ชัด ที ่ส ุด
ในเรื่อ งนี ้ก ็ค ือ ถา หัว ใจเปน สิ ่ง เปด ดูไ ด, เราก็จ ะพบวา ในหัว ใจของลูก จา งนั ้น
มีแ ตค วามอยากไดเ งิน เดือ นมากๆ, ความอยากใหเ วลาลว งไปครบเดือ นเร็ว ๆ
และมีค วามคิด ที ่จ ะเอาเปรีย บนายจา งอยูเสมอ. สว นในหัว ใจของครูนั ้น มีแ ต
ปญ ญากับ เมตตานอนเคีย งคู ก ัน อยู . ปญ ญาคือ ความรูค วามสามารถในการที่
จะยกวิญ ญาณของเด็กให สูง; และเมตตาก็คือความรักและความเสียสละเพื่ อทํ า
หนา ที ่ข องตน โดยไมรูส ึก เหน็ด เหนื ่อ ยหรือ เอือ มระอา ความเปน ลูก จา ง กับ
ความเปน ปูช นีย บุค คล จึง เปน สิ ่ง ที ่แ ตกตา ง อยา งไมม ีท างที่จ ะใกลเ คีย งกัน
ไดเลย.
คํา วา ปูช นีย บุค คล นั ้น อาตมาเชื่อ วา ทา นผู เปน ครูท ุก คนคงจะ
ทราบความหมายอยูแลววา หมายถึงอะไร. แตถาจะสรุปกันสั้นๆ ปุชนียบุคคล
ก็แ ปลวา ผู ที ่โ ลกตอ งบูช า. อาตมาใชคํ า วา ตอ งบูช า ไมใ ชค วรบูช า คือ
ยิ่งไปกวา ควรบูชา. หรือถาจะใชคําในความหมายตามหลักของพระพุทธศาสนา
ซึ ่ง ใชสํ า หรับ พระอรหัน ตแ ลว ความหมายยัง เพง เล็ง ไปถึง วา เปน เจา หนี ้ที ่ต อ ง
เคารพ นับ ถือ . ทํ า ไมครูจ ึง เปน ปูช นีย บุค คล และเปน เจา หนี ้ที ่ต อ งเคารพ
นับถือ? ทั้งนี้ก็เพราะวา ครูไดทําหนาที่ยกวิญญาณของโลกใหสูงจนอยูเหนือทุกข
นั่น เอง. เพื ่อ ปฏิบ ัต ิต นใหถูก ตอ งตามอุด มคติข องคํา ๆ นี ้ ครูทุก คนจะตอ งสอด
สองขวนขวาย พยายามในการที่จะทําใหสถานะทางวิญญาณของคนในโลกใหสูงขึ้น
โดยแนน อน. เพราะฉะนั้น ถาเราจะมีวิธีใดๆ ที่จ ะทําใหวิญ ญาณของคนในโลก
สูง ขึ้น ไดแ ลว ก็ตอ งพยายามโดยทุก วิธี. แมจ ะเปน การกระทํา แกเ ด็ก ๆ เราก็
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จะตองกระทําในลักษณะที่จะทําใหจิตหรือหรือวิญญาณของเด็กสูงขึ้น คือรูจักเอาชนะน้ํา
กลาวคือ กิเลส หรือความทุกขโดยตรงนั่นเอง.
เด็ก ๆ ก็ตอ งสามารถเอาชนะน้ํา คือ ความทุก ข หรือ กิเลส ไปตาม
ประสาเด็ก เพราวา เด็ก ๆ ก็ม ีก ิเ ลส และเด็ก ๆ ก็ม ีโ อกาสที ่จ ะประพฤติห รือ
ปฏิบ ัติ เพื ่อ ละกิเลส ตามชั้น ตามประสาของเด็ก ๆ. ครูที ่ส นใจสว นจริย ศึก ษา
มากกวาพุทธิศึกษา คงจะเคยประสบกันมาแลวกับปญหาขอนี้ คือในการที่จะแกไข
ฐานะในทางจริย ศึก ษาใหสูง ขึ้น นั ่น เอง. หากวา น้ํ า คือ กิเ ลสยัง ทว มทับ เด็ก ๆ
ของเรามากเกินอยูเพียงใดแลว สถานะทางจริยศึกษาของเด็กนั้น จะสูงขึ้นไมได.
เพราะเหตุนี้ การสอนใหรูหนังสืออยางเดียวจึงไมพอ คือไมสามารถจะยกสถานะ
ของวิญญาณของเด็กใหสูงขึ้นได เราจะตองสนใจอีกสวนหนึ่ง ซึ่งตางหากไปจาก
การสอนหนัง สือ ซึ ่ง ไดแ ก การพยายามทุก อยา งทุก ทาง ที ่จ ะใหเ ด็ก สามารถ
เอาชนะกิเ ลสของตนตามมากตามนอ ย ตามสัด ตามสว น ที ่ค วรจะกระทํ า ได.
นี่แหละ คือ การยกสถานะทางวิญญาณของลูกศิษยใหสูงขึ้น จนทําใหครูกลายเปน
ปูช ีย บุค คลไป. เพราะเหตุใ ด จึง กลา วดัง นี ้? เพราะเหตุว า ความสูง ของ
สถานะทางวิญ ญาณนั้ นมี ค าเกิ นกวาเงินเดื อนที่ ครูได รับ. ถ าเพี ยงแต ให รูหนั งสื อ
เรายังไมอาจจะยืน ยันไดวา เด็กไดรับประโยชน ที่มีคาสูงเกินกวาเงิน เดือนที่ค รู
ไดรับ . แตถา เราไปเพง เล็ง เฉพาะความสูง ในทางจิต ใจของเด็ก แมค วามสูง ใน
ทางจิตใจในขั้นเด็ก ก็ยังมีคาหรือราคาสูงกวาเงินเดือนที่ครูคนหนึ่งไดรับจนตลอด
ชีวิต ; เพราะเหตุฉ ะนี้ ครูจึง พน จากสถานะในการเปน ลูก จา ง แตก ลายเปน
ปู ช นี ย บุ ค คลของเด็ ก ไป หรื อ กลายเป น เจ า หนี้ ที่ ต อ งเคารพนั บ ถื อ ไป.
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ทีนี้, ถา หากวา ครูไดพ ยายามเชน นั้น ตลอดมา จนกระทั่งลูก ศิษ ย
เติบ โตเปน ผูใ หญ มีน ิสัย ใจคอดี มีอ ัธ ยาศัย ดี ตลอดจนถึง รูจัก บังคับ ตัว เองได
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อยูเหนือกิเลสอยางนี้แลว ก็แปลวาครูผูนั้น ไดทําบุญ คุณ ใหแกลูกศิษยของตนๆ
จนเหลือที่ลูกศิษยนั้น ๆ จะตอบแทนไหว จึงไดกลายเปนปูชนียบุคคลโดยสมบูรณ
ซึ่งทําอยางไร ๆ ก็ตองเปนปูชนียบุคคลอยูเสมอไป ไมมีทางที่ลูกศิษยจะตอบแทน
ใหส มกันได จึงพนจากความเปน ลูก จางดว ยเหตุนี้ และกลายเปน เจาหนี้ที่ตอ ง
เคารพนับ ถือ ตลอดกาล ! การรับ เงิน เดือ นของครู เปน การรับ เครื ่อ งสัก การบู ช า เห มื อ น กั บ ก ารรั บ ด อ ก ไม ธ ู ป เที ย น เป น ต น หาใช เ ป น ค า จ า งหรื อ
คา ยัง ชีพ ไม. นับ วา เปน การพน จากสถานะของความเปน ลูก จา ง โดยสิ ้น เชิง
ด ว ยลักษณะอยางนี้.
ในครั้งพุทธกาลนั้น ทานไมไดเรียกสิ่งเหลานี้วา เงิน เดือ นหรืออะไร
ทํ า นองนั ้ น แต ท  า นเรี ย กว า เครื่ อ งสั ก การะครู ; เครื่ อ งบู ช าครู หรื อ อะไร
ทํ า นองนี ้ ทั ้ ง นั ้ น . ทั ้ ง นี ้ เพ ราะเหตุ ที ่ ว  า ครู เ ป น ปู ช นี ย บุ ค คลจริ ง ๆ เป น
เหมือนเครื่องจักรที่ทํางานยกสถานะทางวิญญาณของโลก อยูตลอดเวลาแลว,
แลว ใครจะไปจา งทา นได หรือ ใครจะไปอยูใ นฐานะเปน นายจา งของทา นได,
ขอใหล องคิด ดู. ขอ ที ่รับ เงิน เดือ นนั้น จะเปน การใชห นี้ หรือ เปน การใชคา จา ง
ไปไมไ ดเลย, แตจ ะกลายเปน เครื่อ งสัก การบูช าเสมอไป. ทั ้ง นี ้เพราะเหตุที ่ว า
บุคคลที่เรียกตัวเองวาครูนั้น ไดปฏิบัติถูกตองตามหนาที่ของคนแลวจริงๆ.
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เฉพาะในข อนี้ อาตมาอยากจะให ท านพิ จารณาถึ งความเป นอยู ของ
พระอรหั น ต หรื อ พระภิ ก ษุ ส งฆ ทั่ ว ๆ ไป เป น เครื่ อ งเปรี ย บเที ย บ พระอรหั น ต
ทา นเปน อยูด ว ยบิณ ฑบาตขา วปลาอาหาร เครื่อ งนุ งหม จีว ร เสนาสนะ ที ่อ ยู
อาศัย ของประชาชน เหมือ นๆ กับ พระทุก วัน นี ้ แตก ลับ มีร ะเบีย บอยา งหนึ ่ง
ที ่เ รีย กสิ ่ง เหลา นี ้ว า เปน เครื่อ งสัก การะ และมีห ลัก วา พระอรหัน ตเ ปน อยู
อยา งเจา หนี ้ บริโ ภคก็บ ริโ ภคอยา งเจา หนี ้, นี ่ก ็เ พราะเหตุท ี ประชาชน
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หรือโลกเปนหนี้ทาน จนเหลือที่โลกจะตอบแทนไหวนั่นเอง เพราะอรหัน ตไดทํา
หนาที่ยกสถานะทางวิญญาณของมนุษยใหสูงขึ้น จนเหลือที่โลกจะตอบแทนไหว.
ขาวปลาอาหารหรือบิณฑบาตที่ประชาชนถวายทาน จึงกลายเปนเครื่องสักการบูชา
ไมเ ปน คา จา ง ทํา นองเดีย วกัน กับ เงิน เดือ นของครู ที่อ าจจะกลายเปน เครื่อ ง
สัก การบูช าได ฉัน ใดก็ฉัน นั้น ในเมื่อ ครูค นนั้น ไดทํา หนาที่เปน ผูย กสถานะทาง
วิญ ญาณของโลกแลวจริงๆ. แมภิกษุธรรมดาทั่วๆไ ปในสมัยนี้ ถาหากไดปฏิบัติ
หนา ที ่ข องตนใหถ ูก ตอ งแลว ก็ย อ มอยู ใ นฐานะที ่เปน ครู หรือ ผู ย กสถานะทาง
วิญญาณของโลกอยางเดียวกัน. ขาวปลาอาหารที่ทายกทายิกาถวายจึงเลยกลาย
เปน เครื่อ งสัก การะ ไมเปน คา จา งและไมมีใ ครเรีย กวา คา จา ง นั้น ก็เปน การถูก
ตองแลว.
ครูเ ราก็ทํ า นองเดีย วกัน : เมื ่อ ไดม ีก ารเสีย สละ, การอุท ิศ ตน,
การปก แนว ในใจ, ในการที ่จ ะปฏิบ ัต ิห นา ที ่ข องตนใหถ ูก ตอ ง ตามอุด มคติ
ของคํ า วา ครูแ ลว ก็ยอ มกลายเปน ปูช นีย บุค คลไปในตัว . เงิน เดือ นก็ก ลายเปน
เครื่อ งสัก การบูช าไปในตัว ไมเ ปน คา จา ง, และครูก็พน จากความเปน ลูก จา ง
และกลายเปนปูชนียบุคคลที่บริสุทธิ์ผุดผอง หรือกลายเปนเจาหนี้ที่ตองเคารพบูชา
โดยสมบูร ณ ดัง นี ้เปน ตน . ถา ครูทั ้ง หลายไดพ ิจ ารณาดูใ หถ ูก ตอ งในขอ นี ้แ ลว
จะไม มี ครูคนใดทํ าให อาชีพครู กลายเป นเรือจางอีกตอไป. เพราะวา การเป นครู
ทํ า หนา ที ่ย กวิญ ญาณของโลกใหส ูง นั ้น มัน เปน ความประเสริฐ สุด สูง สุด
ไมม ีอ ะไรยิ่ง กวา อยูแ ลว และจะอาศัย ใหเ ปน เรือ จา งไปสง ที ่ท า ไหนกัน อีก
เพราะวาไปสงเขาที่ทาไหน มันก็กลายเปนของต่ํากวา หรือเลวกวาสถานะเดิมอยู
ร่ําไป.
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อาตมาอยากจะพูดตรงๆโดยไมตองเกรงใจวา เมื่ออยูในฐานะที่เปนครู
ยกฐานะทางวิญญาณของโลกใหสูงอยูแลว กลับไปสอบกฎหมายเปนนักกฎหมาย
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หรือกลายเปนนักปกครอง เชน ไปเปนผูวาราชการจังหวัดเป นตน. ผูวาราชการ
จังหวัดไมมีโอกาสยกฐานะทางวิญ ญาณของโลก ใหสูงไดเหมือนกับการเปนครู,
เพราะฉะนั ้น จึง ไมเปน การสูง กวา หรือ ดีก วา หรือ นา บูช ากวา การเปน ครู แต
ประการใด. การที่ยังคงอยูในอาชีพครูเสียอีก จะยังคงประเสริฐกวาอยูตามเดิม.
การใชอ าชีพ ครูเ ปน เรือ จา งขา มฟากในลัก ษณ ะเชน นี ้ จึง เปน การกระทํ า
ที ่ผ ิด พลาดและนา ขบขัน . ถา เรีย กใหถ ูก ก็เ ปน การกระทํ า ตามอํ า นาจของ
กิ เ ลสมากเกิ น ไป ทํ า ของสู ง ให ก ลายเป น ของต่ํ า ทํ า ของบริ ส ุ ท ธิ ์ ส ะอาด
ใหก ลายเปน ของสกปรก ; ในที่ส ุด ก็ทํ า ตัว เองใหต กลงไปเปน ลูก จา ง โดย
ไมตองสงสัย คือลดตัวเองจากความเปนปูชนียบุคคลของโลกลงมาเปนลูกจางของ
คนทั่วไป ดังนี้ จะนาสลดสังเวชสักเพียงไร เปนสิ่งที่ตองคิดดู.
อาตมาพูดอะไรออกจะตรง ๆ เชนนี้ ก็โดยเหตุที่ถือวา เราเปนเพื่อนกัน :
อาตมาก็เปนครู เพราะเหตุวา พระบรมศาสดาของอาตมาทรงเปนบรมครูของโลก.
อาตมาก็อยูในฐานะเปนครู ตามอุดมอติที่วามีหนาที่ที่จะพยายามยกสถานะทาง
วิญ ญาณของมนุษ ยด ว ยกัน ใหส ูง ขึ ้น . และทา นทั ้ง หลายทุก คนที ่เ ปน ครู เมื ่อ
เปน ค รูถ ูก ตอ งตามอุด มคติข องต น จริง ๆ แลว ก็ม ีล ัก ษ ณ ะเปน ค รู
เชน เดีย วกับ ที ่พ ระภิก ษุส งฆเ ปน , คือ เปน สาวกอัน ใกลช ิด ของพระสัม มา
สัม พุท ธเจา ผูมีห นา ที่ย กสถานะทางวิญ ญาณของสัต วโ ลกใหสูง นั่น เอง เมื ่อ
เราลวนแตเปนครูดวยกันดังนี้ อาตมาจึงถือโอกาสพูดกันตรงๆ เหมือนดังที่ไดพูด
ออกไปแลว . ถา กระทบกระเทือ นบา งก็ต อ งถือ วา เปน การปรึก ษาหารือ หรือ
เปนการปรับทุกข หรือเปนการพยายามที่จะชวยกันกอกูเกียรติศักดิ์ของคําวา “ครู”
ใหคงอยูในสถานะที่ศักดิ์สิทธิ์เปนปูชนียบุคคลของโลกสืบไป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทา นทั ้ง หลายทุก คน จงไดพ ยายามสนใจในอุด มคติข องครูต าม
แนวแหง พระพุท ธศาสนา ดัง ที ่อ าตมาไดก ลา วมาแลว ขา งตน ใหอ ยา งดีที ่ส ุด
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ใหอ ยา งละเอีย ดที่สุด จึง จะเปน ชอ งทางที ่จ ะทํ า ใหก ารศึก ษาพระพุท ธศาสนาตอ ไป
ขางหนาของเรานั้น ไมเปนหมัน. ถาทานไมยึดถือดุดมคติของครูในลักษณะที่วา
นี้แลว ปวยการที่จะไปศึกษาพระพุทธสาสนา สําหรับประพฤติเองก็ตาม สําหรับ
ไปสอนคนอื่นก็ตาม เพราะมันจะขัดขวางกันโดยสิ้นเชิงและเปนไปไมได เวน ไว
เสียแตวา เราจะไดพิจารณาดูใหเห็ความจริงในขอนี้ จนเกิดความเคารพนับ ถือ
ตัวเอง คือเคารพนับถือความเปนครู หรืออาชีพครูของเรานี้เสียกอนเทานั้น.
ถ า ท า นมี ค วามเข า ใจ หรื อ ยิ่ ง มี ค วามเข า ใจในอุ ด มคติ ข องคํ า ว า ครู
ต าม แ น วนี ้ ม าก ขึ ้ น เพี ย งใด ท า น จ ะ ยิ ่ ง รั ก อ าชี พ ค รู ม าก ขึ ้ น เพี ย งนั ้ น ,
และยิ ่ง กวา นั ้น จะยิ ่ง มีค วามรูส ึก สนุก สนานเพลิด เพลิน รา เริง ในการเปน ครู
ไมซ บเซาเหงาหงอย ทนเปน ครูใ นลัก ษณะเปน เรือ จา งขา มฟากเหมือ นอยา ง
ที ่ถ ูก คอ นขอดกัน ทั ่ว ๆ ไปเลย. จงเขา ใหถ ึง อุด มคติข องความเปน ครูเ ถิด
อาชีพ ครูก็จ ะเปน อาชีพ ที่ช วนทํา สนุก สนาน เพลิด เพลิน ราเริง ชุม ชื่น จิต ใจ
ตลอดเวลา ไมม ีค วามเบื่อ หนา ย ; เพราะวา มีอ านิส งสส ามารถที่จ ะเปลื้อ ง
ตัวเองจากความเปนลูกจาง ขึ้นไปอยูในสถานะแหงความเปนปูชนียบุคคลไดจริงๆ.
แมแตวา จะเปนครูสอนชั้นประถม แตถาหากเราไดทําหนาที่ของครูถูกตองตาม
อุดมคติ คือยกสถานะทางวิญญาณของเด็กใหสูงขึ้นมาไดระดับหนึ่งจริงๆ แลว ก็
พอที ่จ ะภูม ิใจตัว เอง หรือ เคารพนับ ถือ ตัว เองไดเปน วา ผูทํ า ประโยชนในโลกนี้
เกิน กวา การตอบแทนของโลก เชน เดีย วกับ ที ่พ ระอรหัน ตท า นทํ า กัน อยู นั ้น
เหมือนกัน!
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เราเกิ ด มาชาติ ห นึ่ ง นั้ น ควรจะทํ า สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ร า งกายและจิ ต ใจ
ของเราจะพึงกระทําได และเมื่อ ไดกระทําสิ่งที่ดีที่สุด เชนนั้น แลว ก็ยอมจะมีปติ
ปราโมทย ใ นตั ว เองถึ ง ที่ สุ ด ด ว ยเหมื อ นกั น . นั บ ว า เป น บุ ญ กุ ศ ลอย า งยิ่ ง ที่ ไ ด มี
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อาชีพ ครู หรือ ซึ ่ง ที ่แ ทไ มค วรจะเรีย กวา “อาชีพ ” นัก . ความเปน ครูนี ่แ หละ
ที ่จ ะทํ า ใหเ กิด ความรู ส ึก เชน วา นั ้น ไดยิ ่ง กวา อาชีพ ใดๆ. ขอใหส นใจตอ ความ
เป น ครู ให ส ู ง ขึ ้ น ไป กว า ความเป น การประกอบอาชี พ . อาตมาเสี ย ใจ
แล ะอยากจะตํ า หนิ บุค คลหรือ องคก ร หรือ ใครก็ต ามที ่เ รีย กการเปน ครูว า
“อาชีพ”. นั่นเปนความเขาใจผิดอยางหลับหูหลับตา เพราะวาไมรูความมุงหมาย
เดิมของคําวา ครู นั่นเอง.
คํ า วา “ครู” อยา งนอ ยตามตัว หนัง สือ ก็ ต อ งแปลวา “หนัก ”.
หนัก อยา งไร ? คือ “หนัก อยู บ นศีร ษะของคนทุก คนในโลก” เปน ผู ที ่โ ลก
ตอ งยํา เกรง, เพราะวามีบุญ คุณ อยูเหนือ ชีวิต จิต ใจของคนทุก คนในโลกนั่น เอง.
ครูเปนผูยกสถานะในทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ้น; เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเปน
ครูที่ถูกตองแลว ไมวาจะเปนครูในระดับไหน ก็กลายเปนปูชนียบุคคลของโลกไป
ทั น ที และ ใน ตั ว มั น เอง โดยไม ต  อ งมี ใ ครแต ง ตั ้ ง , และ ไม ม ี ใ ครอาจ
แตงตั ้งได. เมื่อ มองเห็น ความจริงขอ นี้แ ลว ความเสีย สละก็จ ะเกิด ขึ้น ในการที่
จะเปนครูไดเต็มรอยเปอรเซ็นต, ไมมีความอิดหนาระอาใจเบื่อหนายแตประการใด
พรอมทั้งไดรับความสนุกสนาน บันเทิงเริงรื่น อันประกอบไปดวยธรรมะ, ไมใช
ความสนุก สนาน บัน เทิง เริง รื่น อยา งชาวโลกที่ม ัว เมาไปตามกิเ ลส, แตเ ปน
ความสนุก สนาน บัน เทิง เริง รื่น ที่ป ระกอบไปดว ยธรรมะ คือ ใน ความเปน
ปู ช นี ย บุ ค คล มี บ ุ ญ คุ ณ อยู  เ ห นื อ ศรี ษ ะของคน ทุ ก คน ใน โลก นั ่ น เอง !
เพราะวา โลกรอดมาไดดว ยการกระทํา ของครู ครูจึง เปน ปูช นีย บุค คลของโลก
ทั้งมวล.
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ค ว า ม ที ่ ม ี จ ิ ต ใจ สู ง ห รื อ มี ว ิ ญ ญ าณ สู ง นั ้ น เป น “ชี ว ิ ต ” ข อ ง
สัต วโ ลก. ถา หากกวา ปราศจากความสูง ในทางจิต หรือ ทางวิญ ญาณแลว ,
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โลกนี ้ ก ็ ต  อ งตาย. แม ย ั ง อยู  ใ นลั ก ษ ณ ะแห ง ความตาย หรื อ เท า กั บ ตาย
แลว ; ไมมีร าคา ไมมีค วามหมายอัน ใดเลย ตอ เมื่อ ความสูง ในทางจิต หรือ
ทางวิญ ญาณ มีอ ยู ใ นหัว ใจของคนในโลกเทา นั ้น , โลกนี ้จ ึง จะไดชื ่อ วา “ยัง
เปน อยู ” หรือ “ยัง มีอ ยู ”. เมื ่อ ครูเราไดทํ า หนา ที ่ใ หม ีค วามสูง ในทางจิต ทาง
วิญ ญาณเชน นั ้น แลว ก็ไ ดชื ่อ วา “เปน ผู ห ลอ เลี ้ย งชีว ิต ของโลกไว” โดยตรง.
ข อนี้ ย อมยิ่ งกว าที่ จะเป นเพี ยงแสงสวางของโลกไปเสี ยอี ก. ครูจึ งไม เพี ยงแต เป น
แสงประทีปที่สองทางเดินของวิญญาณ หรือยกวิญญาณทํานองนั้น, แตยังจะเปน
ยิ ่ง ไปกวา นั ้น คือ ครูเ ปน ผู ทํ า ใหโ ลกยัง มีช ีว ิต อยู ไ ดท ีเ ดีย ว; เปน ชีว ิต ที่
พอจะเรีย กไดวา ไมเ ปน หมัน หรือ แตม ไปดว ยความทุก ข, เพราะวา ถา เปน
อยา งนั ้น ตายเสีย ดีก วา ! ดว ยเหตุฉ ะนี ้แ หละ ขอใหพ วกเราชว ยกัน พิจ ารณา
อยางละเอียด แยบคายเถิดวา ความเปนครูนั้น เปนความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเพียงไร?
สมที่เราจะเสียสละ อุทิศรางกายชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อความเปนครูเพียงใด?
และพอที่จะใหเราเสียสละความสนุกสนาน ความเห็นแกความสวยงาม เอร็ดอรอย
เพลิดเพลินในทางโลกๆ นั้นเสียใหหมดสิ้น แลัวมาปฏิบัติหนาที่ของครูใหบริสุทธิ์
ผุดผองหรือไม.
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อาตมาอยากจะบอกกลา ววา ครูห นุ ม ๆ สาวๆ ถูก หาวา เปน เจา ชู
กัน อยู ทั ่ว ๆ ไปจํ า นวนหนึ ่ง ทีเ ดีย ว. นี ้เ ปน ที ่น า อับ อายเพีย งไร? ถา หากวา
ทานถือวานี้เปนที่นาอับอายแลว ก็นาจะสนใจในความมุงหมายของการเปนครูที่ถูก
ตอง อยางที่อาตมาไดมากลาวมานี้วาผิดหรือถูก? จริงหรือไมจริงอยางไร? เมื่อ
เห็นวาถูกหรือจริงเพียงไร แลวพยายามปฏิบัติตามนั้น ก็อาจจะเปนการเปลื้องตน
ออกจากถูก กลา วหาวา เปน เจา ชู  เปน ตน ไดโ ดยสิ ้น เชิง ถา ครูเ ปน เจา ชู  หรือ
เพีย งแตเห็นแกความสวยงาม เอร็ด อรอย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทางเนื้อ หนัง
หรือ ทางวัต ถุแ ลว , ยอ มไมมีท างที่จ ะยกสถานะทางวิญ ญาณของสัต วใ นโลก
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ให สู ง ขึ้ น ได เลย แต เมื่ อ เราไปพิ จ ารณาเห็ น ความประเสริฐ สู ง สุ ด ของความเป น ครู
โดยชัดแจงแทจริงแลว มันก็จะเกิดการเสียสละขึ้นมาเอง คือเสียสละความสนุก
สนาน เอร็ดอรอย เพลิด เพลิน หรือ เห็นแกความสวย ความงาม นั้นขึ้น มาเอง
โดยไมต อ งฝน ใจ แมแ ตน ิด เดีย ว. การถูก กลา วหาตา งๆ ก็ห มดลิ ้น ไปในตัว .
การปฏิบัติห นา ที่ค รู ก็จ ะบริส ุท ธิ์ผ ุด ผอ ง พน จากสถานะของความเปน ลูก จา ง
ไปอยูในฐานะของความเป นปู ชนี ยบุ คคล อยางบริสุทธิ์บริบู รณ ถึงกับกลาท าให
พวกเทวดา ที่มีหูทิพ ยต าทิพ ยมาพิสูจ นวา ความเปนครูของเราถูก ตอ ง หรือไม
ดังนี้เปนตน.
เปน อัน วา ในตอนนี ้เ ราสรุป ความไดว า ครู, โดยห นา ที ่ เปน ผู
ยกสถานะทางวิญ ญาณของโลกใหส ูง ขึ้น . ครู, โดยสิท ธิ, เปน ปูช นีย บุค คล
ของโลก. รวมกั น ก็ ค ื อ เป น ผู  ย กสถานะทางวิ ญ ญาณของโลก และเป น
ปูช นีย บุค คลของโลก ก็เพราะยกสถานะทางวิญ ญาณของโลกใหสูงขึ้น นั่น เอง.
มีอ ุด มคติที ่จ ะพึง กํ า หนดเพีย งสั ้น ๆ วา ครูค ือ ผู นํ า ทางวิญ ญ าณ หรือ ยก
สถานะทางวิญ ญ าณ ของมนุษ ยใ หขึ ้น อยู ใ นฐานะ ที ่น้ํ า ทว มไมไ ด; และ
เปน ปูช นีย บุค คบล คือ ที ่พึ ่ง ของสัต วทั ้ง หลายไป จนพน วิส ัย ที ่ใ ครจะมา
เป น น าย จ า งได ; เป น อ าชี พ ที ่ ป ระเส ริ ฐ สู ง สุ ด จ น ไม อ าจ เป น ส ะ พ าน
ห รือ เรือ จา งใหแ กอ าชีพ อื ่น . เปน ผู บ ริโ ภ ค สิ ่ง ทั ้ง ป วงอ ยู  ใน ฐาน ะเปน
เค รื ่ อ งสั ก ก าระบู ช า ไม ใ ช ร ั บ เงิ น เดื อ น ไม ใ ช ร ั บ ค า จ า ง ดั ง นี ้ . นี ่ เ ป น
เรื่ อ งที่ เ ราจํา เปน ที่จะตองทํา ความเขา ใจกัน เปน ขอ แรก. อาตมาไมมีเวลาจําแนก
แจกแจงให ม ากกว า นี้ จึ ง ฝากไว สํ า หรั บ คิ ด พิ นิ จ พิ จ ารณาดู เอง. เวลาเหลื อ อยู
ก็จะไดกลาวถึงลักษณะของความสูงในทางวิญญาณตอไป.
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คําวา “สู งๆ” ในทางวิญ ญาณ ก็หมายถึง สูงในลักษณะที่ไกลจากต่ํ า
ซึ่ง เปน ที ่อ ยูข องน้ํ า เพราะวา น้ํ า มีล ัก ษณะที ่จ ะอยูในที ่ต่ํา ; ทา นจึง ใชคํ า วา สูง
ซึ่งโวหารในทางพระพุทธศาสนา ก็คือใหยกจิตใจขึ้นมาใหอยูในลักษณะที่สูงจน
น้ํ า ท ว ม ไม ไ ด . บ ร ร ด า ค ว า ม ชั ่ ว ห รื อ กิ เ ล ส , โว ห า ร ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า
เรี ย ก ว า “น้ํ า ” ได ทั ้ ง นั ้ น ; เช น เรี ย กว า “โอฆ ะ” แป ลว า ห ว งน้ํ า ซึ ่ ง
หมายถึง มหาสมุท ร ; “โอกะ” แปลวา น้ํ า ธรรมดา ; “อาลัย ” เครื่อ งอยู
อาศัย ของจิต ดั้ง น้ํา เปน ที่อ าศัย ของปลา ; ดัง นี้ลว นแตเ ปน เรื่อ งของน้ํา เปน
เรื่อ งที ่จ ะทว ม เตรีย มพรอ มที่จ ะทว มทั้ง นั้น คํา วา “สูง ” ตอ งหมายความวา
อยูในสภาพที่น้ําจะไมทวมไดเลย.
จิตของคนเรา มีสิ่งที่จะทวมทับ ที่เห็นกันอยูงายๆ ก็คือ ความทุกข
เปน ขอ แรก. ลองคิด ดูห รือ พิจ ารณาดูต ัว เองเถิด วา จิต ของเราถุก ความทุก ข
ท ว มทั บ จริ ง หรื อ ไม , ก็ พ อจะเห็ น ได โดยไม ต  อ เชื่ อ คนอื่ น ถ า ให ล ะเอี ย ดลง
ไป ก ว า นั ้ น , สิ ่ ง ที ่ ท  ว ม จิ ต อ ยู  ต ล อ ด เว ล า ก็ ค ื อ กิ เ ล ส เป น เห มื อ น น้ํ า
ที่ ท ว มทั บ อยู ตลอดกาล.
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กิเ ลส ก็ค ือ ความรู ส ึก ทางฝา ยต่ํ า ทุก อยา ง ทุก ชนิด ซึ ่ง มีอ ยู
ในใจ พรอ มที ่จ ะดึง ไปในทางต่ํ า เชน เดีย วกับ น้ํ า ที ่พ รอ มที ่จ ะไหลไปแต
ท างต่ํ า เส ม อ ไป , ไม ว  า เราจะชื ่ อ ว า โล ภ ะ โท ส ะ โม ห ะ ห รื อ อ ะ ไร ๆ
อีกตั้ งรอยแปดก็ ตาม, ใจความสําคั ญ ของคํ าวา กิเลส ก็ คื อความรูสึกที่ จะดึ งไป
ในทางฝายต่ํา. มันทวมทับ จิตใจแลวเป นอยางไร คิดดูก็ไมยากเหมือนกับจะคิด
ดูวา คนจมน้ํ า แลว จะเปน อยา งไรเมื ่อ กิเ ลสทว มทับ แลว , จิต ใจก็ย อ มจะมี
ลักษณะสกปรก ไมสะอาด ยอมจะมีลักษณะมืด ไมสวาง, และมีลักษณะเรารอน
ไมส งบเย็น ดัง นี้เปน ตน ; จึง เห็น ไดวา มัน ยิ่ง กวา ตกน้ํา ตามธรรมดา หรือ ถูก
น้ําทวมตามธรรมดา.
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การถูกน้ํา คือกิเลสทวมทับนั้น นับเปนความตกต่ําของวิญญาณอยางยิ่ง.
ไมวาศาสนาไหน ยอ มรับรองในความขอ นี้ตรงเปน อัน เดียวกัน หมด วา ความ
ตกต่ํ า ของวิญ ญาณนั ้น คือ ความที ่ถ ูก กิเ ลส หรือ ความรู ส ึก ฝา ยต่ํ า ทว มทับ .
คนเราจะตอ งเอาชนะในขอ นี้ โดยทํา ตนใหสูง ขึ้น มาใหไ ดใ นขอ นี้. แตวา ทาง
พระพุ ทธศาสนาของเรายังมี นั ยอันละเอียด ยิ่งขึ้นไปกวานั้ นอีกขั้นหนึ่ ง ถึงกับวา
แมแ ตก ารที่ตอ งตกอยูในอํา นาจของกรรม หรือ ตอ งวา ยเวีย นไปในวัฏ ฏสงสาร
ก็เรียกวา เปน การถูกทวมทับ เหมือ นกัน. เรายังมีวิธี มีค วามสามารถ มีโอกาส
ที ่จ ะอยู เหนือ กรรมอยู อ ีก สว นหนึ ่ง . แมจ ะไมม ีเวลาพอที ่จ ะอธิบ ายใหล ะเอีย ด
ในเรื่องกรรม, อาตมาก็ยังอยากจะอธิบายพอใหรูเคา เพื่อใหรูจักความประเสริฐสุด
ของพระพุทธศาสนาของเรา ในการที่จะยกวิญญาณของสัตวใหสูงจริงๆ.
ในชั้น แรก ที ่จ ะใหขึ้น พน จากน้ํา คือ ความทุก ขนั ้น ทา นทั้ง หลาย
พอจะคิดเห็นไดโดยไมยาก คือวา เราไมทําสิ่งที่เปนเหตุใหเกิดทุกข ไดแกจะบังคับ
ใจไมใหความรูสีกฝายต่ําครอบงํา แลวทําอะไรลงไปตามความรูสึกฝายต่ํา. นี้เรียกวา
ขึ้นจากน้ําคือกิเลส. สวนที่จะใหอยูเหนือกรรมนั้น เชื่อวาหลายคนคงจะไมเขาใจ.
แตแมวาจะเปน เรื่อ งลึกเรื่องยาก อาตมาก็ยังคิด วา พอที่จะอธิบ ายใหเขาใจใน
เบื ้อ งตน ได แมจ ะยัง ปฏิบ ัต ิไ มไ ด, และถือ โอกาสอธิบ ายชี ้ค วามแตกตา งใน
เรื ่อ งกรรม ในระหวา งพุท ธศาสนากับ ศาสนาอื ่น พรอ มกัน ไปในตัว .
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ลัท ธิก รรมที ่ส อนวา “ทํ า ดีไ ดด ี ทํ า ชั ่ว ไดชั ่ว ” และ “ผู ทํ า นั ้น เอง
จะตอ งไดรับ ผลของการกระทํ า ”, เพีย งเทา นี ้ อยา เพอ เขา ใจวา เปน พุท ธศาสนาที ่ส มบูร ณ. ขืน กลา วเชน นั ้น จะผิด เพราะวา ศาสนาอื ่น ๆ ก็ส อนเชน นั ้น
และมีค นสอนเชน นั้น กัน มาแลว กอ นพระพุท ธเจา และสอนพรอ มๆ กัน อยูกับ
พระพุทธเจา ในสมัยพระพุทธเจานั่นเอง. ในหลักเรื่องกรรมเชนวานั้น ถาหากวา
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“ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว”. และจะตองเป นไปตามผลของกรรมดีกรรมชั่ว ไมรูหยุด
เชนนั้นแลว เราจะอยูเหนืออํานาจความครอบงําของกรรมไดอยางไรกัน? ในที่สุด
ก็ตองเวียนวายไปตามผลกรรม คือขึ้นสวรรคบาง, ตกนรกบาง; ขึ้นสวรรคบาง,
ตกนรกบา ง, สลับ กัน ไปไมม ีที ่สิ ้น สุด เลย. แมขึ ้น สวรรคแ ลว ก็ยัง ไมพ น จาก
การต องเปลี่ ยนแปลงไปชาก็เร็ว, ไม พ นจากอํ านาจบี บคั้ นของความเป นของต อง
เปลี่ย นแปลง และจะตอ งแตกดับ ในที่สุด แลวเกิด ใหมเวีย นไปตามกระแสของ
กรรมนั ้น ไมวา จะอยูใ นสวรรคชั้น ไหน จะยัง มีกิเ ลสอยา งชนิด สวรรคๆ อยู
นั่นเอง ยังไมพนทุกขชั้นละเอียด ไมอยูในสถานะที่สูงสุดโดยสิ้นเชิง; พระพุทธเจา
ทา นจึง ไดท รงสอน เรื ่อ งกรรมตามหลัก ของพระองคเ อง อีก แนวหนึ ่ง ตา งหาก
ตอจากที่เขาสอนกันอยูแตเพียงวา “ทําดี ไดดี ทําชั่ว ไดชั่ว ผูทําเปนผูรับผลของ
กรรมนั้น”.
วิ ธี นั้ น คื อ อะไร ? วิ ธี นี้ คื อ การปฏิ บั ติ ในทางป ญ ญาภาวนาไปตาม
หลัก ที่พ ระพุท ธเจา ทรงสอน จนเห็น ความจริง อยา งลึก ซึ้ง คือ “เห็น อนัต ตา”
หรือ “เห็น สุญ ญตา”, มีจิต อยูเหนือ ความยึด ถือ วาตัว ตน อยูเหนือ กิเลสตัณ หา
ทุก ประการ, ไมยิน ดียิน รา ยในผลกรรมใด, คือ ทั้ง ผลของกรรมดีแ ละกรรมชั่ว
ยินดีกวาดทิ้ งทั้ งผลดี และผลชั่ว, มี จิตใจเป นอิสระอยูเหนือการที่ จะต องวายเวียน
เปลี่ยนแปลงไปตามผลของกรรมทุกชนิด ; เปนผูอ ยูเหนือ อํานาจของกรรม โดย
การกระทํ าที่ เป นโลกุตตรปฏิ ปทา, เชนนี้ แหละคื อลั ทธิกรรมของพระพุ ทธเจาโดย
แทจริง, ซึ่งสมบูรณ กวาและสูงยิ่งไปกวาที่เขาสอนกันอยูทั่วๆ ไป. ทานทั้งหลาย
จะตอ งกําหนดจดจําไวในฐานะเปน ความรูเพื่อ อนาคต ทั้งๆที่วาในบัด นี้ เรายัง
ทําไมได หรือยากที่คนธรรมดาจะทําได คืออยากที่จะอยูเหนือกรรม ในขณะที่ยัง
เปน ปุถุช นเชน นี้. แตเ ราก็ต อ งเห็น ใหชัด วา พระพุท ธศาสนาของเรามีวิธ ีก าร
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ที่จ ะใหอ ยูเหนือ กรรมไดเชน นั้น ไดแ ก การประพฤติป ฏิบัติจ นเปน พระอรหัน ต
นั่นเอง.
เมื่อมีการประพฤติปฏิบั ติ จนทําลายกิเลสไดสิ้นเชิง เปนพระอรหันต
แลว ยอ มไมย ึด ถือ สิ ่ง ใด โดยความเปน ตัว ตนหรือ ของตน มีจ ิต ใจอยู ส ูง เหนือ
การอยากไดอ ะไรๆ ทั ้ง สิ ้น ไมว า จะเปน อยา งมนุษ ยห รือ สวรรค, ไมม ีก ิเ ลส
หรือ ตัณ หาใดๆ อัน เปน เหตุใหทํากรรมใดๆ อีก ตอ ไป, นี้เรีย กวาอยูเหนือ กรรม
จัดเปนความสูงสุดของวิญ ญาณ ซึ่งไมมีวิธีการในศาสนาใดๆ จะยกสถานะทาง
วิญ ญาณของสัตวใหสูงขึ้นไดถึงเพียงนี้เลย. เราจงมีความปกใจมั่นลงไปวา พระ
พุทธศาสนา มีสมรรถภาพในการที่จะยกวิญญาณของสัตวทั้งหลายใหขึ้นถึงสภาพ
ที่สูงสุด สูงสุดจนไมมีอะไรสูงไปกวานั้นอีกแลว คือพนจากทุกขทั้งปวงโดยสิ้นเชิง
จริง ๆ นับ ตั้ง แตพ น จากความทุก ขเล็ก ๆ นอ ยๆ อยา งโลกๆ ขึ้น ไปเปน ลํา ดับ ๆ
จนถึงความพน จากทุก ขสิ้น เชิง คือ ไมตอ งทนเกิด เปนอะไรอยูในโลกไหนๆ เพื่อ
เอาผลอะไรอยางใดอยางหนึ่งอีกตอ ไป. เราจงปลงใจรับ นับ ถือ พระพุท ธศาสนา
ในฐานะเปน เครื่อ งชว ยใหรอดไดถึงที่สุด โดยไมมีก ารบกพรอ งแตอ ยางใด, จะ
ทํา ใหศ รัท ธา ความเชื่อ ความเลื่อ มใสในการตรัส รูข องพระพุท ธเจา หรือ ใน
พระศาสนามี อยูอยางแนนแฟ นมั่ นคง และพยายามประพฤติปฏิบั ติไปโดยลําดั บ
จนกระทั้งมีวิญญาณสูงขึ้นๆ เหมือนกิเลส เหนือความทุกข หรือเหนืออํานาจกรรม
เหนือพรหมลิขิต เหนือทุกสิ่งทุกอยางที่เขาตกกันอยูภายใต ดวยอาศัยอํานาจของ
พระพุท ธศาสนานั ่น เอง. เมื ่อ เปน ดัง นี ้ ก็พ อจะสรุป ความไดว า พระพุท ธศาสนา
สามารถที ่จ ะยกจิต ใจของสัต วโ ลก ใหอ ยู ส ูง เหนือ ความทุก ขแ หง การวา ยเวีย น
ไปในวั ฏ ฏสงสาร โดยประการทั้ ง ปวง.
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ความอยู เ หนือ ความทุก ขทั ้ง ปวงนั ้น แหละ ทา นเรีย กวา
“นิ พ พาน”. มี ค นเข า ใจนิ พ พานผิ ด ๆ ตั้ งหลายอย า งหรือ หลายสิ บ อย า งด ว ยซ้ํ า ไป
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เพราะไปยึด ถือ แตเพีย งสัก วาคําพูด หรือ ไปยึด ถือ ในทํานองเปน ของศัก ดิ์ส ิท ธิ์
ชนิด ใดชนิด หนึ ่ง ไปเสีย ทั ้ง นั ้น . ทั ้ง นี ้ เปน เพราะไมไ ดพ ิจ ารณาไปตั ้ง แตต น
เหมือนกับที่เรากําลังพิจารณาวา ชีวิตวิญญาณของสัตวตกจมอยูภายใตกิเลส และ
ความทุก ขในลัก ษณะอยางไร, แลว จะคอ ยเผลอๆขึ้น มาไดอ ยางไร จนพน จาก
การครอบงํา ของความทุก ข ของกิเลส และของกรรม หรือ ที ่ม ัก จะเรีย กกัน วา
พรหมลิขิตหรืออะไรก็สุดแท โดยสิ้นเชิงไดอยางไร ดังกลาวแลว.
เราจะตอ งรูจัก ตัว เอง ที ่กํ า ลัง ตกอยู ภ ายใตความทุก ข หรือ ภายใต
กิเลส คือ หมายถึง การที ่เราบัง คับ ตัว ของเรา ใหทํ า แตอ ยา งดี ใหทํ า แตฝ า ยดี
ไมได; ยอมแพไปทําฝายต่ํา หรือ ฝายไมดีอ ยูบอ ยๆ นั่น แหละคือ ความตกต่ํา
ในทางวิญ ญาณ. ความสูง สุด ในทางวิญ ญาณ หมายถึง บัง คับ ตนไดสิ ้น เชิง
หมายถึง ละกิเลสไดสิ้นเชิง หมายถึง มีจิตใจอยูเหนือความหลงรัก และความ
ป รา รถ น า ใด ๆ . ท า น ต อ งคิ ด พิ น ิ จ พิ จ า ร ณ า ดู ไ ป จ าก จิ ค ข อ งต น เอ ง จึ ง
จะเข า เรื ่ อ งนิพ พาน. ถา ไมอ ยา งนั ้น แลว จะเปน การเขา ใจผิด จะเดิน ออกไป
นอกลูน อกทาง ไมสําเร็จ ประโยชนอ ัน ใด แลวจะกลับ เปน ภัย เปน อัน ตรายดว ย
หรืออยางนอยก็เสียเวลาเปลา.
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การศึก ษาเรื ่อ งนิพ พ าน ก็ต อ งสนใจในเรื ่อ งความทุก ข เปน
ข อแรก. เพราะวา นิ พพาน ก็คื อ ความไม มี ความทุ กข ไม มี อะไรมากไปกวานั้ น !
อาตมาอยากจะนําความคิด หรือการพินิจพิจารณา ไปตามแนวที่พระพุทธเจาทาน
ไดทรงวางไว สําหรับทานทั้งหลายพิจารณาดูชั่วระยะเวลาสั้นๆ. การที่จะเขาใจ
นิพพาน จะตองเขาใจถึงสภาพความเปนอยูที่แทจริง ของจิตใจของตนๆ ในบัดนี้
วาอยูในสภาพเชนไร เสียกอน.
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ถ าเราจะกล า วโดยโวหารสมมติ ก็ อ าจตั้ งป ญ หาขึ้ น ว า สภาพทาง
จิต ใจของเรา อยู ใ นลัก ษณะที ่ถ ูก ตบตี ทิ ่ม แทง แผดเผา บา งหรือ เปลา ?
จิตใจที่อยูในลักษณะถูกตบตี ทิ่มแทง แผดเผานั้น หมายความวา ความตองการ
ที่รุน แรง เชน ราคะ หรือ ความกํา หนัด เปน ตน กํา ลัง ทิ่ม แทง หรือ แผดเผา ;
หรือวา ความโกรธ, ความขัดใจ, ความไมไดอยางใจ กําลังตบดี หรือแผดเผา
ดัง นี้เปน ตน เราจะตอ งรูจัก สิ่ง เหลา นี้ หรือ กิริย าอาการเหลา นี้ดี. ถา วา เวลานี้
ไมมี เวลาไหนมี จะตองรูจักในเวลานั้น และนํามาพิ นิ จพิ จารณาใหรูสึ ก ให รูจัก
วา ตามธรรมดาจิ ตใจของคนเรา ย อมอยูในลั กษณะที่ ถู กแผดเผา ตบตี ทิ่ มแทง
อยู ไมอยางเปดเผย ก็อยางเรนลับ. นี้นับวา เปนขั้นหนึ่ง.
ถา หากวา ทา นเปน คนดี, ไมถ ึง กับ มีจ ิต ใจเรา รอ นเชน นั ้น ก็ล อง
พิจ ารณาใหป ระณีต ลงไปอีก ชั ้น หนึ ่ง วา จิต ใจของทา นถูก รึง รัด เย็บ ยอ ม
พัว พัน อยู บ า งหรือ เปลา ? อาตมาใชคํ า วา รึง รัด เย็บ ยอ ม และพัว พัน .
รึง รัด นั้น หมายความวา มีอ ะไรมารัด รึง หลวมๆ ก็ได ไมมีก ารเจ็บ ปวด เย็บ
ก็เ หมือ นกับ อยา งวา ดา ยเย็บ ผา สองแผน ใหติด กัน ไมใ หห ลุด จากกัน . ยอ ม
ก็เหมือ นกับ ยอ มสีผ า ใหต ิด แนน ไมใ หห ลุด . พัว พัน ก็ค ือ เกี ่ย วขอ งไมใ หเปน
อิส ระแกต น. จิต ใจของทา นกําลังถูก รอ ยรัด หรือ เย็บ ยอ มพัวพัน บางหรือ เปลา ?
สิ่งไรเป นเครื่องรอยรัด เย็บยอมพั วพั น ? นี้หมายถึงความตองการ, ความอาลั ย
อาวรณ, ความเปน หว งวิต กกัง วลตอ อนาคต หรือ ตอ อะไรก็ต ามอัน ทับ ถมอยู
ในใจ ซึ่งปลอ ยวาง ซึ่งสลัด ออกไปไมได. นี้มัน วา เปนความทุก ข ขั้น ละเอีย ด
สุขุม ประณีตขึ้นมา ยากที่จะมองเห็นได คือละเอียดกวาในชั้นที่มีลักษณะรุนแรง
ถึงกับเรียกไดวา เปนการถูกตบตี ทิ่มแทง แผดเผา.
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คํ า รบที ่ ๓ วา ยัง มีอ ะไรที ่ บดบัง หุ ม หอ ครอบคลุม จิต อยู บ า งหรือ เปลา ?
ตอนนี้เปน ตอนที่จะตอ งพินิจพิจารณาใหเปน อยางดี. เพราะวา การหุม หอ หรือ
บดบัง นี ้ ถา เปน การหุ ม หอ ของกิเ ลสแลว , ยากที ่เ ขา ใจได. ตามปรกติสิ ่ง ที่
หุม หอ ปด บัง ก็คือ ความโง, ความสงสัย , ความลัง เล เปน ตน แตที่จ ริง
ยัง มีสิ ่ง ที ่หุ ม หอ ปด บัง อัน ลึก ลับ ซับ ซอ นยิ ่ง ไปกวา นั ้น คือ แมสิ ่ง ที ่เ รีย กวา
“แสงสวา ง” นั ่น เองก็ย ัง เปน ของบิด บัง . เพราะวา แสงสวา งตามความหมาย
ของโลกนั ้น ก็ค ือ ความรู ค วามเขา ใจ ที ่เ ปน ไปตามอํ า นาจของกิเ ลส.
ความเขาใจที่เปนไปตามความตองการของกิเลสจึงหุมหอ หรือปดบังครอบงําไมให
รูความจริงอันสูงสุด ซึ่งมีอยูวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมมีอะไรที่นายึดถือในทางที่
จะเอา จะเปนเลย ดังนี้เปนตน.
ถา เมื ่อ จิต ใจของผู ใ ดไมม ีก ิเ ลสรบกวนทั ้ง ใน ๓ ระดับ คือ ไมมี
ทั้ง ในลัก ษณะที่เปน การตบตี ทิ่ม แทง แผดเผา ; และไมมีทั้ง ในลัก ษณะที่เปน
การรึง รัด พัว พัน เย็บ ยอ ม ; และไมม ีทั ้ง ในลัก ษณะที ่เ ปน การหุ ม หอ ปด บัง
ครอบงํา แลว ; ก็เปน อัน กลา วไดวา จิต ใจของบุค คลนั้น สูง สุด ไมมีอ ะไรจะสูง
ไปกวา นั ้น แลว และจะตอ งลุถ ึง นิพ พาน หรือ สิ ่ง ที ่เ รีย กวา นิพ พาน. แตทั ้ง นี้
ตอ งหมายความวา เปน การพน ที่เด็ด ขาดจริง ๆ ไมใชเปน ชั่ว คราวและกลับ ไป
กลับ มา ; คือ หมายถึง หมดกิเ ลสโดยแทจ ริง , หมดสภาพที่ถูก ตบตี ทิ่ม แทง
แผดเผา เย็บ ยอ ม รอ ยรัด หุม หอ ปด บัง ครอบงํา ของกิเ ลสโดยสิ้น เชิง
จริง ๆ. เมื ่อ ลุถ ึง สภาพเชน นี ้ก ็เ รีย กวา เปน การลุถ ึง สิ ่ง ที ่เ รีย กวา “นิพ พาน”
หรือความรอดตามแบบของพระพุทธศาสนา ; ซึ่งนิพพานตามแบบอื่นของศาสนาอื่น
ก็มีไปอยางอื่น.
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ขอใหจําคํางายๆ เหลานั้น เชนคําวา ตบตี ทิ่มแทง แผดเผา เปนตน
ไปพิจ ารณาดูใ หด ีๆ . อยา พิจ าณาอยา งลวกๆ ที ่จ ะเขา ใจคํา วา นิพ พานได.
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คําวา “นิพพาน” นั้นเอง ก็แปลวา ไมแผดเผา ไมรอยรัด ไมหุมหอ ไมทิ่มแทง.
คําวา นิ แปลวา ไม คําวา “วานะ” หรือ “พานะ” แปลวา รอยรัดก็มี ; แปลวา
ทิ่ม แทงก็มี ; แปลวา หุม หอ ก็มี. ความหมายอัน แทจ ริง ยอ มเปน อยา งเดีย วกัน .
ที ่แ ปลวา ทิ ่ม แทง ก็เ หมือ นกับ ถูก ศรแทงอยา งนี ้ก ็ม ี ; ถูก รัด รึง เหมือ นอยา ง
เถาวัล ยรัด รึงตน ไมดังนี้ก็มี ; ถูก หุม หอ ปกคลุม เหมือ นกับ สิ่งที่หุม หอ ใหไมได
รับ แสงสวา ง ดัง นี ้ก ็ม ี ; และที ่แ ปลวา “ไมรอ น” เพราะปราศจากความรอ น
ไม มี ความรอนเลย ดั งนี้ ก็มี . โดยพยั ญ ชนะ คื อ ตามตั วหนั งสื อ คําวานิ พพานมี
คําแปลอยางนี้. เพราะฉะนั้นจึงไมเปนการยากที่เราจะไตไปตามความหมายของ
ตัวหนังสือ เพื่อใหไปพบกับสภาพที่เปนความสูงของวิญ ญาณ ในขั้นสูงสุด ดังที่
กลาวมาแลวไดจริง ๆ.
เพื ่อ กัน ฉงน ขอใหเ ขา ใจอีก อยา งหนึ ่ง วา คํ า วา “นิพ พานๆ” ใน
ภาษาบาลีนี ้ มีค วามหมายไดถ ึง ๓ ประเภท คือ ถา เปน กิร ิย านาม คํ า วา
“นิพพาน” แปลวา การดับสนิทของทุกขหรือของกิเลส ถาเปนนามตามธรรมดา
แปลวา ธรรมะ หรือ เขตแดน หรือ สิ่ง ก็ไ ด ซึ่ง เปน ที ่ด ับ สนิท ของความทุก ข
ทั ้ง ปวง. แตถ า เพง เล็ง ไปในลัษ ณะที ่เ ปน ผล คํ า วา “นิพ พาน” นี ้แ ปลวา
ภาวะของความที่จิตไมถูกทิ่มแทง รอยรัด เปนตนนั่นเอง.
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นิ พ พานนั ยอยางหนึ่ ง หมายถึง กิริยา คือ กิริยาอาการที่ดับไปของ
ความทุกขหรือกิเลส. นิพพานในลักษณะอยางนี้มีชั่วขณะจิตเดียว ไดแกกิริยาดับ
ของความทุก ขแ ละกิเลส ซึ่ง ตามปรกติจ ะมีชั ่ว ขณะจิต หนึ ่ง เทา นั ้น ; เสร็จ แลว
ก็หมดเรื่องกัน.
นิพ พานนัย อยา งที ่ส อง คือ ธรรมะ หรือ สิ่ง หรือ เขตแดน อัน เปน
ที่ดับของความทุกข. นิพพานในลักษณะอยางนี้เปนอนันตกาล คือ มีตลอดเวลา
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ไมมีตนไมมีปลาย ซึ่งหมายความวา ธรรมะนี้ หรือสิ่งนี้จะมีอยูในที่ทั่วไปและไม
จํากัดเวลา, และพรอมอยูเสมอ ที่จะปรากฏแกบุคคลที่ทําใหแจงได เพราะฉะนั้น
จึงถือ วา เปน อนัน ตกาล ไมมีเวลาที่เกิด ขึ้น หรือ เวลาดับ ไป คือ มีอ ยูต ลอดกาล
นั่นเอง.
นิพ พานนัย อยา งที ่ส าม คํ า วา “นิพ พาน” ซึ่ง หมายถึง ผลที ่ป รากฏ
แกจิตนั้น หมายถึงภาวะที่ปรากฏอยูภายในใจของบุคคลที่บรรลุนิพพานนั้น คือภาวะ
แหง ความสงบเย็น หรือ สะอาดบริสุท ธิ์ หรือ สวา งไสวแจม แจง ถึง ที่ส ุด จริง ๆ
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ก็คือ ภาวะที่ปราศจากการตบตี ทิ่มแทง แผดเผา เย็บยอม
รอยรัด หุมหุอ ปดบังครอบงํา โดยสิ้นเชิงนั่นเอง.
นิพพานมีความหมายได ๓ ประการ ดังนี้ และเราจะตองศึกษา หรือ
ทําใหแจงใหปรากฏซึ่งนิพพานในลักษณะที่ ๓ อันเปนวัตถุที่ประสงคในกรณี แหง
การยกวิญญาณใหสูงสุด. อาตมากลากลาวไดวา ใครจะทําโดยวิธีใดก็ตาม โดยวิธี
ของศาสนาไหน หรือ พลิก แพลงโดยวิธ ีใ ดๆ ก็ต าม, ถา เปน ไปเพื ่อ ทํ า ใหจ ิต ใจ
หลุ ด พ น จากภาวะที่ ถู กตบตี ทิ่ ม แทง แผดเผา เย็ บ ย อม ร อยรั ด หุ ม ห อ ป ดบั ง
โดยประการทั้ งปวงได แ ลั ว , ก็ เป น อั น ว า เป น นิ พ พานในพระพุ ท ธศาสนาทั น ที
โดยไมตองสงสัย, ใครมีปญญา มีวิธีอยางไร ขอใหทําไป โดยไมตองเชื่อใครก็ได
แตอาตมากลายืน ยันวา แมจะทําไปอยางไร ก็จะไปมีห ลักเกณฑตรงตามวิธีที่พระ
พุ ท ธเจ าได ท รงสอนไว ไม ผิ ด แผกไปจากนั้ น ได เพราะพระองค ได ท รงสั่ งสอนไว
ตามหลักเกณฑของธรรมชาติโดยครบถวนสิ้นเชิง โดยไมมีวิธีใดนอกเหนือไปจากวิธี
ของพระองคได ถาหากวา การกระทํานั้นเปนไปเพื่อการเปลื้องจิตใหพนจากภาวะ
ที่เปนการแผดเผา เปนตน ดังกลาวแลวไดโดยสิ้นเชิงจริงๆ.
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เมื ่อ ไดชี้ใหเห็น วา ความสุด ของวิญ ญานก็คือ ความสูง จนความทุก ข
ครอบงํ า ไมไ ด หรือ ถา ตั ้ง ชื ่อ ให ก็ค ือ “นิพ พาน” นั ่น เอง ดัง นั ้น แลว ขอให
พวกเราที ่เปน ครูท ุก คนเขา ใจวา พุท ธศาสนานั ้น เปน วิธ ีที ่จ ะยกจิต ใหส ูง อยา ง
ครบถว น. เมื ่อ ครูม ีห นา ที ่ ที ่จ ะยกจิต หรือ วิญ ญาณของสัต วโ ลก หรือ ของโลก
ใหสูง ก็ยอมจําเปนที่จะตองสนใจ ในหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งนับ เปนเรื่อ ง
ยืดยาวเรื่องหนึ่ง. อาตมาไมสามารถจะบรรยายไดในเวลาที่จํากัดไวเพียงเทานี้ จะตอง
ถือโอกาสอื่นถาหากมี สําหรับบรรยายในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ.
ในที่นี้ เปนการกลาวไดโดยละเอียด ก็แตผลที่มุงหมาย ซึ่งจะเปนเครื่อง
ใหเกิดกําลังใจสําหรับผูที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา และโดยเฉพาะก็คือ
ผูที่เรียกตัวเองวาเปนครู อันจะตอ งทําตนใหสมกับ อุดมคติของคําวาครู คือเปน
ผู ที ่อ ยู ใ นฐานะที ่เ ปน ปูช นีย บุค คลของโลก เปน แสงสวา งของโลก เปน ผู ย ก
โลกขึ้ น จากความทุ ก ข โดยสิ้ น เชิ ง เป น ผู อ ยู เหนื อ ฐานะแห ง การที่ จ ะถู ก เรี ย กว า
ผูประกอบอาชีพ, ซึ่งเมื่อครูผูใดมองเห็นอุดมคติขอนี้แลว ยอมพรอมที่จะเสียสละ
ทุกสิ่งทุกอยางไดดวยความสมัครใจ, เพื่อบําเพ็ญหนาที่ของครูใหครบถวนถูกตองได.
ในที่สุดก็จะเปนการสมคลอยกันกับการที่ตนเปนพุทธบริษัท และนับถือพระพุทธศาสนา มาปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนทั้งแกตนและแกบุคคลอื่นจนเปนปูชนียบุคคล
ของโลกไดจริงๆ.
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อาตมาในฐานะที ่เปน ครูด ว ยกัน ขอวิง วอนใหค รูท ุก คนจงสนใจใน
อุด มคติข องคํา วา ครูดัง ที่ไดก ลา วมาแลว , ซึ่งเปน อุด มคติที่เขาใชกัน อยูใ นสมัย
พุท ธกาล และเปน อุด มคติที่ต รงตามความหมายของคํา ๆ นี ้, และตรงตาม
พระประสงคข องพระพุท ธเจา , เปน อุด มคติเ ดีย วกับ ที ่พ ระพุท ธเจา ทา น
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อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา

๓๔๗

ทรงมี คือ ทรงเปน บรมครูข องโลก ก็เพื ่อ ยกสถานะทางวิญ ญาณของโลกใหส ูง
ดังที่กลาวมาแลว. ความสนใจอันนี้จะเปนการเตรียมสําหรับเกิดกําลังใจ ในการ
ที่จะเปนครูและเปนตอๆ ไป จนถึงกับเปนบรมครูชั้นใดชั้นหนึ่งไดจริงๆ.
อาตมาขอยุติการบรรยายในวาระแรกนี้ไวเพียงเทานี้ เพื่อใหครูทุกคน
นํา ไปใชใ นการทํา ที่พึ ่ง ของตน ในการเปลื้อ งคนออกเสีย จากความเปน ลูก จา ง
เพื ่ อ ไปเป น ปู ช นี ย บุ ค คล; และเพื ่ อ ปลดเปลื ้ อ งอาชี พ ครู เ สี ย จากความเป น
เรือ จา ง แตใ หก ลายเปน พาหนะ ที่จ ะขนสัต วใ นโลกใหพน จากอัน ตราย ซึ่ง
กํ า ลัง ย่ํ า ยีส ัต วโ ลกทั ้ง หลายอยู ใ นบัด นี ้. เราตอ งพึ ่ง พาอาศัย สติป ญ ญาความรู
ของบรมครู คือ พระพุท ธเจา เพราะวา เราไมจํ า เปน จะตอ งเสีย เวลาไปคิด
คน เอง. โลกเราตอ งพึ ่ง พาอาศัย ธรรมะอัน ประเสริฐ อยู ขอ หนึ่ง กลา วคือ ความ
เมตตากรุณ าตอ กัน และกัน ; แตป ญ หายุ ง ยากมัน อยู ที ่ว า ไมรู จ ะเอาความ
เมตตากรุณ ามาแตไ หน ทุก คนมีค วามเห็น แกต ัว . ถา วิธ ีใ ดทํ า ใหเ กิด ความ
เมตตากรุณ าได นั ่น จะเปน ความปลอดภัย ของมนุษ ยใ นโลกเรา. วิธ ีข อง
พระพุทธเจามีแตสอนใหทําลายการเห็นแกตัวตนตั้งแตตนจนถึงที่สุด ซึ่งเมื่อถึงขั้น
สูงสุด คือเปนพระอรหันตแลว ยอมหมดความมีตัวตนที่จะเห็นแกตนนั้นโดยสิ้นเชิง
จึงเปนวิธีที่พึ่งได คือวาจะทําใหเกิดความเมตตากรุณาตอกันและกันไดอยางแทจริง
คืออยางบริสุทธิ์ ไมตองไปฝากไวกับสิ่งอื่น ไมตองไปเห็นแกคาจางรางวัลอยางอื่น
แลวจึงจะเมตตากรุณ าตอกันดังนี้ ฉะนั้น เราจะตองหันหนาเขาหาพระพุทธเจา
ดวยการปฏิบัติตามแนวทางของพระองค ยกจิตขึ้นมาใหสูงตามแนวทางของพระองค
จึงจะชวยกันทําโลกนี้ ใหมีสันติสุขได สมตามความมุงหมายแหงการศึกษาของโลกเรา
หรือสมตามความมุงหมายของความเปนครูของโลกเรา.
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พุทธิกจริยธรรม

ขอใหค รูท ุก คนจงเห็น แกค วามเปน ครูข องตน แลว นํ า อุด มคติแ ละ
เหตุผ ลเหลา นี ้ไ ปพิน ิจ พิจ ารณาดว ยดีเ ถิด จะประสบผล คือ จะมีค วามสุข
สงบเย็น ปติป ราโมทย บัน เทิง เริง รื่น ในหนา ที ่ข องตน พรอ มกับ ประสบผล
เปนปูชนียบุคคลของโลก โดยลักษณะที่กลาวมาแลว.
ขอจงประสบความสวัส ดี ในหนา ที่ข องตนทุก ๆ คนเถิด . อาตมา
ยุ ติ ก ารบรรยายเพี ย งเท านี้ พร อ มด วยความหวั งว า ในโลกเรานี้ จั ก ไม ไร ค รู ต าม
อุดมคติที่กลาวแลวเลยตลอดกาล.
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ปาฐกถา
เรื่อง

บรมธรรม
พระราชชั ย กวี (พุ ท ธทาส อิ นฺ ท ปฺ โ ญ) ๑
บรรยาย ณ โรงเรี ย นสั ม มาชี ว ศิ ล ปมู ล นิ ธิ
๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕
-----------

ทานผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การพบกัน หรือ การบรรยายในสัน นี้ ขอใหถือ วา เปน เรื่อ งคุย เลน
ในบรรดาผูที่มีค วามในใจในเรื่อ งราวของครู หรือ ผูที่เปน ครูด ดยเฉพาะ ; แตวา
เราจะคุย กัน เลน เรื่อ ง บรมธรรม. อาตมาเห็น วา เรื่อ งนี ้เ ปน เรื่อ งที ่ค วรสนใจ
หรือ ควรเขาใจ และควรเอาหลักการมาปฏิบัติดวย สําหรับผูที่เปนครู หรือ ผูอื่น
ที่มีลักษณะคลายกัน คือมีหนาที่ชวยกันทําโลกนี้ ใหมีความสวางไสว.
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สิ ่ง ที ่เรีย กวา “บรมธรรม” นี ้ ฟง ดูก ็อ าจจะรูส ึก ขบขัน ก็ไ ด เพราะ
เราตองใชคํานี้เพื่อประหยัดเวลา และเพราะวา เปนคําที่เขาใชกันอยูทั่วไปในโลก
ของนักจริยธรรม หรือนักจริยปรัชญา ; และคําๆ นี้ก็เปนคําที่ใชกันมาแลวตั้งแต

๑ พุทธทาสภิกขุ บรรยายสมัยที่ดํารงสมณศักดิ์เปน พระราชชัยกวี
๓๔๙
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๓๕๐

พุทธิกจริยธรรม

พุท ธกาล. จะใหเขา ใจงา ยๆ ก็ตอ งพูด ถึง ความหมาย หรือ ความมุง หมายของ
คําๆ นี้ ซึ่งเราจะไดวินิจฉัยกันใหละเอียด.
บรมธรรม ก็ แปลวา ธรรมสูง สุด หรือ อยา งยิ ่ง ; เดี ๋ย วนี ้ใ นวง
จริยธรรมทั่วไปนั้นเขาไมไดใชภาษาบาลีอยางนี้ เขาใขคําสากลสําหรับทุกชาติทุกภาษา
โดยเฉพาะก็คือ ภาษาลาติน, เพราะฉะนั้นจึงมีคําภาษาลาติน ที่ใชกันอยูในวงนัก
จริย ธรรมเปน คํา สั้น ๆ วา Summum Bonum แลว ก็ใหอ ธิบ ายวา :- สิ่งที่ดีที่ส ุด
ที่ ม นุ ษ ษย อ าจจะได ในทั น ตาเห็ น นี้ :- The utmost goodness that man can get
in this very life นี้เปนสากลของทุกชาติทุกภาษา ในวงของนักจริยศึกษา หรือนัก
จริยธรรม ; แลวเขาก็ยุติกันวาเปนของ ๔ ประการ, ของดีที่สุด นี้เรียกสั้นๆ วา
The highest goodness มี อยู ๔ ประการคื อ :- ความสงบสุ ข Happiness หรื อ
Blissfulness, แล วก็ ความเต็ มบริบู รณ Perfection, แล วก็หน าที่ คื อ Duty, และ
ความหวังดี Good will รวมเปน ๔ ประการดวยกัน นี้เรียกวา Summum Bonum
หรือ บรมธรรม. ในวงพุท ธศาสนานั้น พวกนัก จริย ธรรมของโลกสมัย นี้ เขาพา
กันยุติวา พุทธศาสนานี้ มีนิพพานเปน Summum Bonum ก็เปนอันวา หมายถึง
ความสุขนั่นเอง ในขอแรก ๔ ขอนั้น ซึ่งมีในพุทธศาสนา ; แตวาอีกสามขอเราก็มี.
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ทีนี้เราลองคิดถอยหลังไปยังที่มาของคําวา “บรมธรรม” เชนประโยค
ที่มีกลาวกันมาตั้งแตกอนพุทธกาลวา :- อหิงฺสา ปรโม ธมฺโม ซึ่งแปลวา อหิงสา
คือ บรมธรรม ; ปรโม ธมฺโม นั่น คือบรมธรรมตรงรูป ศัพ ทอยูแ ลว, แลวสิ่งที่เปน
เร็ ว เกิ น ไปว า เบี ย ดเบี ย นนี ้ ม ั น เป น เรื ่ อ งสั ้ น ๆ ง า ยๆ ต่ํ า ๆ มั น จะเป น ถึ ง
บรมธรรมไดอ ยางไร. นี่ตอ งขอใหนัก ศึก ษาสนใจอีก สัก นิด หนึ่งวา ถาทานเคย
ศึกษาภาษาบาลี หรือธรรมในพุทธศาสนามาบางแลวก็พบวา คําวา “อหิงสา” นี้
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บรมธรรม

๓๕๑

เปน คํ า ที ่ใ หญห ลวงมาก มัน แปลงา ยๆ วา ไมเ บีย ดกัน ก็จ ริง แตไ มใ ชห มาย
เพียงไมเบียดเบียน ไมทะเลาะวิวาท ตามที่เราเขาใจกัน.
คํ า วา “เบีย ดเบีย น” นี ้ มัน หมายถึง ไมเ บีย ดเบีย นผู อื ่น และไม
เบีย ดเบีย นตนเองดว ย, และในที ่ส ุด ก็ห มายถึง ไมเ บีย ดเบีย นตนเอง; เพราะ
คนเรานี้ถา ไมเบีย ดเบีย นตนเองแลว ยอ มไมเบีย ดเบีย นผูอื่น . การเบีย ดเบีย น
ตนเองนั้น มันเบียดเบียนดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง, เบียดเบียนดวย
กิเลสของผู นั ้น เอง. เมื ่อ มีค วามโลภ ความโกรธ ความหลง เขา มาเบีย ดเบีย น
ตนเองแลว มัน ก็เ บีย ดเบีย นผู อื ่น ; ถา ไมม ีโ ลก ไมม ีโ กรธ ไมม ีห ลง คือ ไม
เบี ยดเบี ยนตนเองแล ว มั นก็ คื อนิ พ พาน. เพราะฉะนั้ นการที่ ไม เบี ยดเบี ยนตนเอง
โดยประการทั้งปวงหรือสิ้นเชิงแลวนั่นแหละ มันคือนิพพาน ซึ่งแปลวา ไมมีทุกขเลย.
ที่ เราเบี ย ดเบี ย นตนเองนั้ น มั น ละเอี ย ดมาก ยากที่ จ ะมองเห็ น , โดย
เฉพาะอยางยิ่ง คื อความโง ความหลง - คื ออวิชชา ทํ าตั วเองให ลํ าบากเป นทุ กข ;
และสวนที่ละเอียดนั้น คือ เปน ทุกขโดยไมรูสึกตัว ; เพราะฉะนั้นจึงไมสามารถ
ที่จะขจัดปดเปาออกไปได จึงเปนการเบียดเบียนอยูอยางเรนลับตลอดเวลา. เพราะ
ฉะนั้นถาเราเอาความทุกขคือการเบียดเบียนนี้ออกไปไดหมด มันก็คือนิพพานนั้นเอง ;
เราจึงเห็นไดวา คําวา “อหิงสา” คือความไมเบียดเบียนนี้ มันหมายไดตั้งแตความ
เบียดเบียนเล็ก ๆ นอย ๆ ขึ้นไปจนถึงไมเบียดเบียนอยางใหญหลวง, และไมเบียดเบียน
อยางลึกซึ้งที่สุด จนถึงไมเบียดเบียนตัวเองดวย ความโง ความหลง อยางนี้จะเปน
บรมธรรมไดหรือยัง ก็ลองคิดดู.
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และเพราะเหตุนี้ นักจริยธรรมของโลก ทุกชาติทุกภาษา เมื่อศึกษา
พุทธศาสนา จึงออกอุทานวา : “นิพพานในพุ ทธศาสนา นั่นแหละคือ Summum
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พุทธิกจริยธรรม

Bunum ของพุท ธศาสนา” แลว เราก็เ ห็น ดว ย ; นี้เ รีย กวา บรมธรรม. เรา
จึ ง ยกเอา บรมธรรม นี้ มาคุยกันเลนในวันนี้.
ทา นอาจจะถามวา ; บรมธรรมนี ้ มัน เนื ่อ งอะไรกัน กับ ครู? ถา ถาม
อยา งนี ้แ ลว ก็น า คิด เพราะคลา ยๆ กับ วา ไมรูจัก ตัว เองที ่เ ปน ครู. เพราะวา
ผู ที่ รูจั กตั วเองว าเป นครูมี ความหมายหรือ อุ ดมคติ อย างไร ก็ จะตอบได ทั น ที ว า :“ครูม ีห นา ที ่นํ า คนไปสู บ รมธรรม”. ครูนั ้น ไมใ ชใ ครอื ่น ในโลกนี ้ค รูนั ้น ก็ค ือ
ผู ที่ นํา คนไปสูบรมธรรม.
อาตมาไดเคยกลาวในที่หลายแหง หลายคราวมาแลววา : ครูคือ spiritual
guide – คือผูนําทางวิญญาณ. ครั้งแรกก็ไดรับการหัวเราะเยาะเยยอยูบาง ;แต
เดี ๋ย วนี ้ก ็ด ูเ หมือ นจะเห็น ดว ยอยู ม ากขึ ้น วา : ครูนี ้เ ปน ผู นํ า ทางวิญ ญ าณ .
เรามุงหมายในเรื่องทางวิญญาณก็เพราะวา มันสําคัญกวาทางรางกาย. ผูนําในทาง
รา งกาย หรือ ทางพื ้น แผน ดิน เดิน ทางดว ยเทา หรือ อะไรนี ้ ไมล ึก ซึ ้ง หรือ ไม
สูงสุดอะไร ; ถาเปนการนําในทางวิญญาณแลว ก็นับวาสูงสุดมากที่เดียว ; เพราะ
วา วิญญาณเดินถูก ทางนั้น มันหมายความวา เดินไปถึง summum bunum หรือ
บรมธรรมไดโดยงาย.
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ครูบ างคนอาจจะคิ ด วา สอนหนั งสื อ ก ข ก กา อยู ที่ นี่ มั น จะเป น
การนํา ทางวิญญาณไดอยางไร? นั้นมันอาจจจะเปนดวยวา เขาไมคิด หรือมองกัน
ครา วๆ สะเพรา เกิน ไป. ที่ถูก แลว เราตอ งตั้ง ตน ดว ยการใหรูห นัง สือ วิญ ญาณ
จึงจะสูงขึ้น หรือเดินไปสูจุดหมายปลายทางคามลําดับได. วิญญาณที่ไมรูหนังสือนั้น
ก็เรีย กวา มัน ยัง โงม าก มัน ยัง ดิบ มาก มัน ยัง ต่ํา มาก ; เพราะฉะนั้น จึง เริ่ม ตน
ไปดว ยการใหรูห นัง สือ ซึ ่ง เปน แสงสวา งขั้น แรก ; ถึง แมจ ะยัง สอน ก ข ก กา
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อยู ก็ยังเรียกไดวา เปนผูนําในทางวิญญาณนั่นเอง. แตตองมุงหมายวา นํากันไป
เรื่อ ยๆ จนกวา จะถึงจุด หมายปลายทาง, ไมใชเพีย งแตวา รับ จา งสอนหนังสือ
หากิ น ไปวั น หนึ ่ ง ๆ เท า นั ้ น ; นั ่ น ไม ใ ช อ ุ ด มคติ ข องครู . อุ ด มคติ ที ่ แ ท จ ริ ง
ก็จะตองอุทิศชีวิต เพื่อนําบุคคลในโลกไปสูจุดหมายปลายทาง คือ บรมธรรม
อยางที่กลาวแลว.
ทีนี ้เ ราลองพูด กัน ถึง คํ า วา “ธรรม” ดูบ า ง. คํ า วา ธรรม หรือ
ธั ม ม ะ นี ้ พูด กัน ดูบ า ง เพื ่อ จะเขา ใจคํ า วา บรมธรรม. คํ า วา “ธรรม” ใน
พระพุท ธศาสนา หรือ ในภาษาบาลีก็ต าม เปน คํา ที่ป ระหลาดมาก คนที่อ วดดี
ที่สุด เทา นั้น ที่จ ะพูด ไดวา เราเขาใจธรรมะ หรือ เรารูจัก ธรรมะ. สว นที่เปน นัก
ศึ กษาแท จริงแล วจะงงไปหมด ในขอที่ วา ที่ เรียกวา ธรรมะ นี้ คื ออะไร ? บั ญ ญั ติ
บทนิยามวาอะไร หรือถาจะแปลออกมาเปนภาษาไทยจะแปลวาอะไร ? และถาจะแปล
เปนภาษาตางประเทศ เชนภาษาอังกฤษนี้ คําวา ธรรมะจะแปลวาอะไร ? ทานจะ
เห็ นไดวา ภาษาไทยก็ไมมี ปญ ญาที่ จะแปล คําวา “ธรรม” ออกมา, เราตอ งใช
คําเดิมวา “ธรรม” เปนภาษาบาลีไปตามเดิม, ถาแปลเปนไทยมันแปลไมไดแน
โชคดีที่วาบรรพบุรุษของเราไมไดแปลคํานี้, ใชคําวา ธรรม มาแตเดิม.
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พวกชาวต างประเทศ ที่จะแปลเป นภาษาอังกฤษ เป นตน ครั้งแรกๆ
ก็พ ยายามแปลกัน ไปวา law กฏบา ง หรือ norm บทบัญ ญัต ิ, อะไรบา ง ;
รวบรวมดูแลวตั้ง ๓๐ กวาคํา แลวก็ไมพอสักคําเดียว. ผลสุดทายก็ยอมแพ ใหคําวา
“Dhamma” ใช กั น จนชิ น ไป, จนคํ า วา Dhamma หรือ Dharma ก็ เข า ไปอยู ใน
พจนานุกรมของภาษาตางประเทศไปเชนเดียวกับคําวา “ธรรมะ” เปนคําในภาษาไทย,
อยูในพจนานุกรมไทย. นี้จงดูความยากลําบากอันแรกที่สุด ที่เกี่ยวกับความหมาย
ของคําวา ธรรม.
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ในทาง ภาษาบาลี นั้ น “ธรรม” หมายถึ งทุ ก สิ่ ง ไม ย กเวน อะไรเลย
ไมมีอะไรที่ไมใชธรรมะ; อยางที่จะกลาววา แมแตเม็ดฝุนไมมีคาอะไร ก็เรียกวา
ธรรมะ, และเลยไปจนกระทั่งถึงเรื่องทางจิตใจ ทางวิญญาณ ความสุข ความทุกข
การประพฤติ การปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติ กระทั่งมรรค ผล นิพพาน ก็รวมอยู
ในคําสั้นๆ เพียงคําเดียววา ธรรมะ. นี่เราจะใชคําแปลในภาษาไทยวาอะไรก็ลอง
คิดดู ; ผลสุดทายมันก็ไมมีคํา ก็ตองใชคําวา ธรรมะ แลวก็แบงเปนหมวดๆ หมวดๆ
อยางนี้:- ธรรมะที ่ห มายถึง คํ า สอน, - ธรรมะที ่ห มายถึง ความจริง ความ
ยุต ิธ รรม, - ธรรมะที ่ห มายถึง เหตุ, - ธรรมะที ่ห มายถึง ผล, - ธรรมะที ่ห มาย
ถึง ปรากฏการณทุก สิ่ง ในโลกนี้ ; แบง เปน หมวดๆ กัน ไป ก็ยัง ไมไ ดป ระโยชน
เปน ที ่พ อใจ ; จึง ยัง เหลือ คํ า นิย ามที ่ใ ชก ัน มากอยู คํ า หนึ ่ง ซึ่ง เดี ๋ย วนี ้ก ็ใ ชก ัน
แพรหลาย จนเกือบจะถือไดวา เปนที่รับรองตองกันหมด คือคํานิยามที่พวกสมาคม
Theosophy เริ่มใชนําขึ้นกอน ; แลวตางคนก็พลอยเห็นตาม แลวในวงชาวพุทธ
ก็พลอยเห็นตาม, และใหความหมายของ “ธรรมะ” คํานั้น วา :-
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“แนวปฏิบัติที่เหมาะสําหรับมนุษยทุกขั้นทุกตอน จําเพาะ ๆ แกทุก ๆ ขั้น
ทุกๆ ตอนแห งวิวัฒนาการของเขา”. เขาใชคําวา :- The course of conduct right for
a man - เหมาะสําหรับมนุษยถูกสําหรับมนุษย, at the particular state of his
evolution เหมาะสํ าหรับมนุ ษ ย ทุ ก ๆ ขั้ น เฉพาะขั้ นเฉพาะระดั บแห งวิวัฒ นาการ
ของเขา, กล าวคื อ ความเจริญ ในความเป นมนุ ษ ย . ระเบี ย บปฏิ บั ติ อั น ใดที่ เหมาะ
สําหรับ มนุษ ยท ุก ๆ ขั้น แหงวิวัฒ นาการของเขา นั่น แหละคือ ธรรมะ ; คําวา
“ธรรมะ” ใชบทนิยามอยางนี้.

ที นี้ เรามามองดู , เราคนไทย หรือวานั กภาษาบาลี ภาษาสั นสกฤต
อะไรก็ต าม, ไปพิจ ารณาดู ที่เขาใชกัน อยา งนี้ก็พ ลอยเห็น ดว ย คลา ยๆ กับ วา
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ยอมแพวา เขาบัญ ญัติไดดีก วา เรา, ยุติกัน ทั่ว ไปอยา งนี้ในวงพุท ธบริษ ัท ทั่ว โลก
ซึ่งหมายถึงชาวตางประเทศเปนสวนใหญ. ในเมืองไทยเราอาจจะนอนหลับ ไมฝน
ในการที่ จะบั ญ ญั ติคําวา ธรรมะ วาอะไรอยางนี้ ไมเคยนึก ไมเคยคิด ไมรูไมชี้
ยัง นอนหลับ อยู ก ็ไ ด ; แตนี ้นํ า มาคุย ใหฟ ง วา เดี ๋ย วนี ้ทั ่ว โลกเขายุต ิก ัน อยา งนี้
หรือบัญญัติอยางนี้ ซึ่งนับวาเหมาะมาก.
ขอใหนึกดูเถอะวา สิ่งที่เปนระเบียบปฏิบัติที่เหมาะแกมนุษยทุกๆ ขั้น ที่เรา
จะไตกาวไปในวิวัฒนาการของมนุษย ; เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา “ธรรมะ” นี้มันจึง
จํา เปน แกม นุษ ยอ ยา งยิ่ง ยิ่ง กวา ขา วปลาอาหาร. ถาพวกเรารูสึก กัน อยูอ ยางนี้
ก็นับ วาวิเศษ. ลองนึกดูถึงศาสนาอื่น ลัทธิอื่น เชน พระเยซูไดกลาวปรากฏอยู
ในตอนหนึ่งของคัมภีรมัทธาย ที่วา ซาตานบอกใหพระเยซูเนรมิตกอนหินกอนหนึ่ง
ซึ่งเห็นอยูตอหนานั้นใหเปนกอนขนนปง ; พระเยซูบอกวา “ปวยการ ; เพราะวา
คนเราไมไ ดม ีช ีว ิต อยู ไ ดด ว ยกอ นขนมปง , แตค นเรามีช ีว ิต อยู ด ว ยการประพฤติ
ใหถูกตอง ใหตรงตอคําสั่งของพระเจาทุกๆ คํา” อยางนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การที่ จ ะมี ชี วิต อยู โดยให ต รงตามคํ าสั่ งของพระเป น เจาทุ ก ๆ คํ า นั้ น
เปน ความหมายที ่ใ ชไดทั ่ว ไป แมใ นทุก ๆศาสนา, คือ วา ไมไดม ีช ีวิต อยู ไดด ว ย
อาหาร. คําวา “ขนมปง” นั้นหมายถึงอาหาร แตมีชีวิตอยูได ดวยการปฏิบัติให
ถูกตอง ตรงตามหลักธรรมทุกคํานั้นมากกวา. หมายความวา ถามีชีวิตอยูไดเพียง
ดวยอาหารเทานั้น มันก็เปนเหมือนสัตวชนิดหนึ่ง เหมือนกับ หมูหมา กาไก นี่จะดี
อะไร, มันก็เหมือนกับไมมีชีวิต ; ตอเมื่อมีชีวิตประกอบอยูดวยธรรมะ ในลักษณะ
อยา งที ่วา นั ้น แหละ จึง จะเรีย กวา มีช ีวิต เพราะฉะนั ้น จึง ถือ วา มีช ีวิต อยู ไดด ว ย
ธรรมะ, เพราะธรรมะ ; เราจึงสนใจ.
ตอไป เรามาคุยกันใหเห็นวา คําวา “ธรรม” นี้มันลึก หรือมันกวางพอดู
อยูเหมือนกัน. อยาไปทําเลนกับคําๆ นี้ ควรจะใหความสนใจแกคํานี้เปนพิเศษ ;
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พวกเรามัก จะคิด อะไรตื้น ๆ เขา ถึง ความหมายตื้น ๆ แลว ก็น อนใจเลย จะยก
ตัว อยา งใหฟง ซึ่ง เปน ตัว อยา งที่คอ นขา งจะนา ขัน อยูบา งเหมือ นกัน อยา งเชน
บทโคลงบทหนึ่งที่เราไดยินชินหูกันมาก วา :ใดใดในโลกลวน
คงแตบาปบุญยัง
คือเงาติดตามตัว
ตามแตบุญบาปแล

อนิจจัง
เที่ยงแท
ตึงแนน อยูนา
กอเกื้อรักษา.

โคลงอยา งนี ้ บอกวา บาปกับ บุญ เทา นั ้น เปน ของเที ่ย ง ; ใครๆ
ก็เ ห็น ดว ย เออ ออ กัน ไปหมด, ยึด มั ่น ในเรื่อ งบาปเรื่อ งบุญ เปน ของเที ่ย ง ;
เพราะวา เขาวา :- ใดใดในโลกลว น อนิจ จัง , คงแตบ าปบุญ ยัง เที่ย งแท.
บุญ บาปเทา นั ้น เที ่ย งแท, นอกนั ้น อนิจ จัง . นี ่น ับ วา เปน กวีที ่ไ มรูธ รรมะของ
พระพุ ทธเจา เขียนโคลงบทนี้. ถาวาอยางพระพุ ท ธเจาท านวา : บุ ญ กั บ บาป
มัน ก็เ ปน ของไมเ ที ่ย ง, ไมเ ที ่ย งเหมือ นกับ สิ ่ง ทั ้ง หลาย. แตม ัน ยัง มีสิ ่ง ที ่เ ที ่ย ง,
เที่ย งจริง ๆ คือ สิ่ง ที่ไมใชบุญ ไมใชบ าป หรือ เหนือ บุญ เหนือ บาป ทีนี้เราไมเคย
สนใจถึ งสิ่งที่ เที่ ย ง ที่ แท นั้ น ; เราก็ ต อ งเอาบุ ญ และบาปนี้ เป น นิ จจัง – หรือ เป น
สิ่งเที่ยงแท แลวก็ยึดมั่นถือมั่น ; เปนกันอยูอยางนี้.
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นี่ มั น ถูก หรือ ยัง? มั น ก็ จะถู กบ าง ไม ผิด เสีย ที เดี ยว, มั น ถูกบางส วน
แตเ ปน สว นนอ ย. หรือ วา นี ่เ ปน หลัก พุท ธศาสนาหรือ ยัง ? มัน ไมส ามารถจะ
ยอมรับวา นี่เปนพุทธศาสนา ; เพราะพระพุทธเจาทานไมไดสอนอยางนี้ ทานสอน
สิ ่ง ที ่เ ที ่ย งแทจ ริง วา : ไดแ กบ รมธรรมคือ นิพ พาน, นี ่ม ัน ไมใ ชบ ุญ ไมใ ชบ าป
ที่มีเหตุมีปจจัยปรุงแตง แลวก็โยกเยกคลอนแคลนไปตามเหตุตามปจจัย. เพราะวา
ถา มัน เปน สิ ่ง ที ่เ ที ่ย งจริง เราคงสรา งมัน ขึ้น ไมไ ด หรือ มัน ไมห มดสิ ้น ไปได ;
แตนี่สรางขึ้นก็ได หมดสิ้นไปก็ได แลวจะวาเที่ยงแทอยางไร.
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ที่ย กเอามานี้ไมใชเจตนาจะประณาม หรือ ติเตีย นอะไร ไมใชเลย ;
แต เพื่ อให ค รูบ าอาจารย ทั้ งหลายสั งเกตตํ ารับ ตํ ารา ลั ท ธิคํ า สอนอะไร ที่ ยึ ด ถื อกั น
อยูใ นเวลานี ้ มัน ยัง ไมถูก ตอ งโดยสมบูร ณ, มัน อาจจะถูก นอ ยเกิน ไปก็ไ ด.
เพราะฉะนั ้น ถา ถามวา สิ ่ง อะไรที ่เ ที ่ย งแท? มัน ก็ต อ งตอบวา ความไมม ีก ิเ ลส
หรือ พระนิพ พาน หรือ ที ่เขาเรีย กกัน วา “สิ ่ง ที ่ด ีที ่ส ุด ที ่ม นุษ ยจ ะตอ งถึง ใหไ ดใ น
วาระสุ ดท าย”, หรือเรียกสั้นๆ เปนสากลวา Summum Bonum นั่นเอง. เพราะ
ฉะนั ้น เราจึง ยุต ิว า ความหมดกิเ ลส ไมต อ งการทั ้ง บุญ ไมต อ งการทั ้ง บาป
ไม ยึดมั่ นถือมั่ นทั้ งบุ ญ ทั้ งบาป นั่นแหละเปนสิ่งที่เที่ยงแท, เป นสิ่งสู งสุดจุดหมาย
ปลายทาง ; จริง หรื อ ไม จ ริง ก็ ไปคิ ด ศึ ก ษาเรื่ อ ยๆก็ แ ล ว กั น จะพบได เองในวั น หนึ่ ง .
ในที่นี้จึงมุงหมายความไมมีกิเลสเปนที่หมายกอน วาเปนสิ่งที่เที่ยงแทเปนจุดหมาย
ปลายทาง.
ในตอนนี้อยากจะแนะนําถึงขอที่เราอาจจะนําไปอธิบายแกเด็กๆ หรือแกคน
ที่นอยการศึกษา โดยวิธีงายๆเชนวา :- ตามวิถีของทางโลก วิชาคณิตศาสตร เลข
งายๆ เชน บวก ลบ อยา งนี ้ ; ลองตั้งโจทยตั้งสูต รดูวา จิต ใจ+รา งกาย+กิเลส
มั นได ผลเป นวา เขาด าก็ โกรธ ; มี อะไรมายั่ วให รักก็ รัก, รูสึ กวามี ผู ด า มี ผู ถู กด า
แลว ก็ม ีเ รื ่อ งมีร าวไปทีเ ดีย ว. ถา มีแ ต จิต ใจ + รา งกาย + ๐ คือ ไมม ีก ิเ ลส,
มัน ก็ม ีผ ลตรงกัน ขา ม คือ เขาดา ไมโ กรธ ไมรูส ึก วา มีผู ถ ูก ดา หรือ มีผู ด า ,
และไม ม ี ก ารด า ไปด ว ยเลย ; การด า ก็ ไ ม ม ี คนด า ก็ ไ ม ม ี ผู  ถ ู ก ด า ก็ ไ ม มี
ถามันมีแตรางกายบวกกับจิตใจลวนๆ ไมมีกิเลสบวกเขาไปดวย. แตถามันมีกิเลส
บวกเขาไปดว ยแลว มัน จะมีผ ลลัพ ธเปน การดา มีค นดา มีผูถูก ดา ; เรื่อ งราว
ที่เปนวิกฤตการณ ก็เกิดขึ้น มันตางกันอยูอ ยางนี้ ; นี่เราจะสอนเด็กใหรูคุณ คา
ของการไมม ีกิเ ลสไดดว ยการสอนเลขอยา งนี้ ; ใหเ ขาเห็น ชัด วา ในการที่เ รา
เดือ ดรอ นกัน อยู ดากัน อยู หรือทะเลาะวิวาทกัน อยู นี่ก็เพราะมีอัน นี้. เอาออก
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ไปเสีย มันก็เหลือแตกายกับใจบริสุทธิ์ ซึ่งชอบเรียกกันวา “จิตวาง” ; เพราะวา
ไมมีความคิดนึกที่เปนกิเลส มีแตสติปญญา.
ขอ นี้เราหมายความวา ถา มีแ ตก ายกับ ใจลว นๆ อยา มีก ิเ ลสแทรก
เขา มาแลว จะมีแ ตส ติป ญ ญา ; เพราะวา จิต เปน แตธ าตุที ่รู  มีค วามรู อ ยู
ในตัว มัน เอง. เดี ๋ย วนี ้ม ัน รูไ มไ ด เพราะกิเ ลสมัน มาทับ เอา มัน มาหุ ม เอา;
ถาเอาออกไปเสียมันรูไดดวยตนเอง. เพราะฉะนั้นเบญจขันธบริสุทธิ์คือกายกับใจ
ที ่ส ะอาดบริส ุท ธิ์ไ มม ีก ิเลสนั ้น มัน รูอ ะไรของมัน เอง มัน ทํ า อะไรของมัน เองได
แลว ไมมีค วามทุก ขเลย. อยา ไปเขา ใจวา ตอ งเอาอะไรมาบวกอีก ; ในลํา พัง
ธรรมชาติข องจิต แท ๆ นั ้น มีค วามรูไ ดต ามธรรมชาติข องมัน . เพราะฉะนั ้น
เราจึง เห็น ไดวา บรรดาเรื่อ งราวตา งๆ ที ่ม ัน บัง เกิด ขึ ้น ไดใ นโลกนี ้นั ้น มัน ไมมี
อะไร นอกจากกิเ ลส. ถา ไมมีกิเ ลสเสีย อยา งเดีย วเทา นั้น และ มัน ไมมีเ รื่อ ง,
มั น ไม มี ป ญ หายุ งยาก. เรื่องราวต างๆ ที่ มั น เป น ป ญ หายุ งยาก มั น เป นเรื่อ งของ
กิเลสทั้งนั้น.
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พวกเราควรจะรูสึ กว า คื อเราไม อาจจะด า และเราไม อาจจะรู สึ กว า เรา
ถูก ดา เพราะวาเรากลัวกิเลส, เรากลัวจะเปน ไปในวิถีท างของกิเลส. เราจึงไม
สามารถจะดาเขา และเราไมสามารถจะรูสึกวาเขาดาเรา เพราะเรากลัวกิเลส ซึ่งเปน
สิ่งที่รายกาจที่สุด. ขอใหเราสนใจไปในลักษณะที่ตรงๆ งายๆ หรือชัดเจนอยางนี้.
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปนตัวเรื่องตัวราวรายกาจที่สุดก็คือ กิเลส ; เราเรียกวา กิเลส,
พวกอื่น เขาจะเรีย กวา พญามาร หรือ ซาตาน อะไรก็ส ุด แท มีม ากชื่อ . แตเรา
ชาวพุ ท ธ เรี ย กสั ้ น ๆ ตรง ๆ ว า กิ เ ลส เป น สิ ่ ง ที ่ ม ี พ ิ ษ ฤทธิ ์ ร  า ย; เราควร
จะกลัวยิ่งกวาสิ่งใดๆ หมด ในบรรดาสิ่งที่ก ลัวๆ กัน . เขาไปกลัวอะไรกัน ก็ไมรู
จนนอนไมห ลับ จนเปน โรคเสน ประสาท วิก ลจริต กัน ก็มี ; คนบางประเทศ
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กลัวลัทธิคอมมิวนิสม นอนไมหลับ จนตองเขาโรงพยาบาลโรคจิตกันก็มี. มันเปนเรื่อง
นาขบขันยิ่งขึ้นไปอีก สิ่งที่ควรกลัวอยางยิ่งกลับไมกลัว.
ถึงตอนนี้อยากจะเลาใหฟงสักนิดหนึ่งวา มีชาวตางประเทศคนหนึ่งไปถึง
สวนโมกขฯ ไปดวยความลําบาก ไปคุยกันพอคนเคยกันดีแลว เขาก็เผยจุดประสงค
ที่แทจริงวา ขอใหชวยกันตอตานคอมมิวนิสต. เขาวา เดี๋ยวนี้คอมมิวนิสตเปนภัย
ของโลก ขอใหช ว ยกัน ตอ ตา น ; โดยเฉพาะพวกที ่เปน บรรพชิต ในศาสนานี ้จ ะ
เหมาะสมที่สุด. อาตมาบอกเขาวา : พวกเราที่นี่ กลัวกิเลสยิ่งกวาคอมมิวนิส ม
แลวตอมาเขาก็เลยไมมาเยี่ยมมากรายเราอีกเลย. เขาไมมาเกี่ยวของกับเราอีกเลย
เพราะวาเรากลัวกิเลสยิ่งกวาคอมมิวนิสต. นี้แสดงวาเขาไมสนใจเรื่องกิเลส เขา
สนใจเรื่อ งตัวเขาที่ก ลัวคอมมิวนิส ต แลวจะไปดึงเราเปน เพื่อ นเขา เพื่อ ตอ ตา น
คอมมิวนิสต ซึ่งเราไมรูสึกวานากลัว.
ถ าเราเข าใจวา อั นตรายทั้ งหลายเหล านั้ นมาจากกิ เลส แล วเราต อต าน
กิเลส เลนงานกิเลสกันเสียไมดีกวาหรือ ; เพราะวาแมแตลัทธิคอมมิวนิสม หรือ
ลัทธิอะไรที่จะรายไปกวาคอมมิวนิสตก็ตาม ถามันเปนเรื่องวุนวายโกลาหลแลว มัน
ลว นแตม ีม ูล มาจากกิเ ลสทั้ง นั ้น , มัน มีตน ตออยูที ่กิเ ลสทั ้ง นั้น ; เราจึง ตรงไป
เล นงาน ทํ าลายที่ ต นตอมิ ดี กวาหรือ, มั นถู กกวา และมั นจริงกวา; เพราะฉะนั้ น
การที่เขาไมมายุงกับเราอีกเลย เพราะวาเรากลัวกิเลส ยิ่งกวาคอมมิวนิสตนี้ มัน
ก็เปนการแสดงกิเลสของเขานั่นอีกเหมือนกัน.
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นี้จะเห็ น ได วา อะไรๆ มั น ไม พ นไปจากเรื่องกิเลส ขอให เราสนใจกั น
ใหม ากเปน พิเศษ. ทีนี ้ เราลองแหงนหนา ขึ้น ดูวา เรากํา ลัง เปน บา ว เปน ทาส
เปน ขี้ขา ของอะไร หรือ เปน อะไรก็แ ลว แตจ ะเรีย ก แหงนหนา ขึ้น ดู ก็จ ะพบวา
มัน ไมม ีอ ะไรอีก นอกจากกิเลส. ทีนี ้ เรามองดูใ หก วา ง หรือ ถึง กับ รูส ึก หรือ
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เห็น อยา งแจม แจง วา ความเปน ทาสทุก ชนิด นั ่น แหละ มัน คือ เปน ทาสกิเ ลส ;
จะเปน ทาสน้ําเงิน หรือ เปน ทาสติด เงิน เขา หรือ วาเปน ทาสตอ เพศตรงกัน ขาม,
เปน ทาสสชนิด ไหนก็ต าม มัน ลวนแตเรื่อ งเปน ทาสกิเลส ; เปน ทาสของอวิช ชา
ความโง ความหลง, คนแกๆ เปนทาสลูก ทาสหลาน ทาสเหลน จนกระทั่งเขา
โลงเลย ก็ไมเคยหลุดจากทาส นี้ก็เพราะวามันเปนทาสกิเลส ความเปนทาสอะไร
ทุ ก ๆ ชนิ ด นี้ มั น รวมอยู ที่ เป น ทาสของกิเลส เป น บ าวของกิ เลส ; นี่ มั น น าสนใจ
สักกี่มากนอย, พรอมกันนั้น มันนากลัวสักกี่มากนอย.
เมื ่อ ตะกี ้นี ้ก ็ไดก ลา วแลว วา เราเปน ทาสของ อวิช ชา คือ ความโง
ความหลง เราจึง เดิน ไมถ ูก ไมรูว า ทางอยู ที ่ไ หน, คือ ไมม ีแ สงสวา ง. เราตอ ง
เอาบุค คลประเภทที ่เรีย กัน กวา ครู เปน ผู ถือ ประทีป สอ งทางเดิน ใหมีแ สงสวา ง.
เรามี พระพุท ธเจา เปน บรมครูก ็เ พราะวา มีแ สงสวา งอยา งยิ ่ง , พระพุท ธเจา
ทา นมีแ สงสวา งใหญยิ่ง . ทีนี ้ เราทั ้ง หลายที ่เ ปน ครู ไมวา ขั้น ไหน ระดับ ไหน
ก็ลวนแตถือคบเพลิง มีแสงสวางอยูในมือ ที่จะชูสองใหแกดวงวิญญาณของสัตวโลก
ดวยกันทั้งนั้น ; เพราะฉะนั้นเราจึงรูสึกวา เรามีหนาที่ ที่จะชวยปลอยทาส, ปลอย
คนจากความเปนทาส.
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ตอนนี้อยากจะใหระลึกนึกถึงคําของพระเยซู พูดอยางนาขบขันอีกคําหนึ่ง
วา :- “มากับ ฉัน ซิ แลว ฉัน จะใหเ ธอจับ คน แทนจับ ปลา”. เพราะวา สาวก
ของพระเยซู ในตอนแรกๆ เปน คนจับ ปลา เปน ชาวประมงทั้ง นั้น . เขากํา ลัง
จับปลากันอยูอยางชุลมุนวุนวาย. พระเยซูดึงตัวเขามาจากการจับปลา, วาใหมา
จับคนกันดีกวา นี่ก็หมายความวา ใหจับคนใหมาอยูในกรอบวงกับพระเปนเจา,
ใหไดแสงสวางจากพระเจา, ใหเขาหลุดรอดออกไปจากความทุกข และจากอํานาจ
ของซาตาน. นี่เปน คํา ไพเราะมากที่วา “อยา จับ ปลาเลย มาจับ คนกัน ดีก วา ”.
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นี้ก็เหมือนกันกับที่พวกเราจะปลอยตนเองออกจากความมืด ไปสูความสวางดวยการ
นําทางวิญ ญาณนี้ดวยเหมือนกัน. ฉะนั้น ครูทั้งหลายในโลกก็คือ พวกที่จะปลอย
คนออกไปจากกรงขัง คือ จากความมืด ของอวิช ชา ซึ่ง กอ ใหเกิด โลภะ โทสะ
โมหะอยูเปนประจํา, เปนกิเลส แลวเปนทาสของกิเลส มีชีวิตเปนความทนทรมาน
โดยไมรูสึกตัวจนกระทั่งตาย ; นี่เราเลิกเปนทาสของกิเลสกันเสียที.
บางคนสงสัย วา : ทํ า ไมจึง มีก ารพูด วา เราเปน ทาสของพระพุท ธ
พระธรรม พระสงฆ, เปน ทาสของพระรัต นตรัย ? เราปฏิญ าณตัว เปน ทาสของ
พระรัตนตรัย. นี้ตอบไดงาย ๆ วา ก็เพราะเราอยากจะพนความเปนทาสของกิเลส
นั่น เอง. พระพุท ธเจา ทา นสามารถจะเปลื ้อ งเราจากกิเ ลส จากความเปน ทาส
ของกิเลส ; เพราะฉะนั้ นเราจึงสมั ครเปนทาสของท าน. เราอยากจะหลุดพ นจาก
ความเปนทาสกิเลส ซึ่งโดยที่แทคือการเปนทาสของตัวเอง ; เปนทาสของกิเลสนั้น
คือเปนทาสตัวเอง, เปนทาสตัวเองก็คือเปนทาสของกิเลส ; แลวเดี๋ยวนี้กําลังเอา
ตัวเองเปนกิเลส เอากิเลสเปนตัวเอง เราอยากจะหลุดพ นจากการเป นทาสตัวเอง
มาเปนทาสของพระรัตนตรัย เราจึงสมัครใจมาเปนทาสของพระรัตนตรัย; เพราะวา
การเป นทาสของพระรัต นตรัยนั้ น ท านปลอ ยเราให เป น อิส ระ คือ เป น มนุษ ย ๐,
๐ เปน วงกลมนั ่น แหละ. ที่พูด อยา งนี้ก็เพื่อ จํา งา ย ; เปน มนุษ ย ๐ หรือ วา ง ;
ลองคิดดู เดี๋ยวนี้ใครเปนมนุษย ๐, วาง หรือ เปนอิสระกันบาง.
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เรามองดูกัน ไปยังครอบครัวแลว ก็จะเห็น ไดวา พอ บานเปน มนุษ ย
หมายเลข ๑, แมบานเปนมนุษยหมายเลข ๒, ลูกคนที่หนึ่งเปนมนุษยหมายเลข ๓,
ลูก คนที ่ ๒-๓-๔ เปน มนุษ ยห มายเลข ๔-๕ อะไรตอ ๆ ไปตามลํ า ดับ ; ไมมี
มนุษ ยค นไหน ๐ เพราะวา มัน ลว นแตเปน ทาสของตัว เอง เปน ทาสของกิเลส,
จึงเป นมนุษยหมายเลข ๑-๒ อะไรทั้งนั้น แมจะเอาโลกทั้งโลกเปนเกณฑ มันก็มี
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มนุษยหมายเลข ๑-๒ ของโลก, มันก็ลวนแตเปนทาสของตัวเอง เปนทาสของกิเลส
กัน ทั ้ง นั ้น , สู เ ปน มนุษ ย ๐ ไมไ ด. ขอ นี ้ห มายความวา มัน ไมม ีต ัว ของตัว
ไมมี ความยึด มั่นถือมั่น ในเรื่องตัวกูของกู, ไม มีอะไรเป นตัวกูของกู ซึ่งเป นเหตุ
ให เ ห็ น แก ตั ว กู ซึ่งเรียกวาความเห็นแกตัว.
เดี ๋ย วนี ้ใ ครๆ ทั ้ง โลกก็รูด ีวา ความเห็น แกต ัว นี ้ค ือ อัน ตรายขอโลก ;
เพราะเห็น แกตัว เทา นั้น ไมมีอ ะไรยิ่ง กวา จึง ไดเบีย ดเบีย นกัน ยืด เยื้อ ทั้ง อยา ง
เปด เผย อยา งเรน ลับ ใตด ิน บนดิน อะไรก็ต ามใจ จนโลกนี ้ม ีว ิก ฤตการณที ่ถ าวร
อยู เสมอ ไม สิ้ น สุ ด ลงไปได . นี้ คื อ ผลจองการเห็ นแก ตั ว ซึ่งเป น มนุ ษ ย หมายเลข
๑-๒-๓ ฯลฯ ซึ่งเห็น แกตัว มาก มัน ก็ยิ่งเอาตัวเลขมาก, หรือ จะเอาตัว เลขนอ ย
แลวเห็นแกตัวมากก็สุดแท แตมนุษย ๐ นั้นคือมนุษยที่มีจิตใจวางจากความเห็น
แกตัว ; เราจะตอ งอยา มองขา มไปเสีย ; ในบางคราว บางเวลา บางนาที
เราก็เปนมนุษย ๐ ไดเหมือนกัน ทุกคน ไมวาผูหญิ ง ผูชาย เด็กผูใหญ . ขณะใด
เรามีจิตวางจากความเห็นแกตัว ขณะนั้นเราเปนมนุษย ๐, วางจากความเห็นแกตัว.
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มนุ ษ ย ๐ นี ้ ไ ม เ ป น อั น ตราย ไม เ ป น ภั ย แก ใ ครเลย ; คิ ด เอง
ก็ จ ะเห็ น เอง. มัน ทําอะไรใครไมได แลวมัน ไมมีค วามเห็นแกตัว ซึ่งเปน อวิชชา
หรือ เปน กิเ ลสตัณ หา ; มนุษ ย ๐ นี ้จ ึง ไมม ีพ ิษ สง ไมม ีอ ัน ตราย ไมม ีอ ะไร.
นี ่เราเดี ๋ย วนี ้ เราเปน ผู ม องเห็น โทษของกิเลสแลว , อยากจะเปน ผู วา ง หรือ ๐
จากกิเลส จึงไดมาเปนทาสของพระรัตนตรัย; เพื่อใหทานชวยปลอยเราไปจาก อํานาจ
ของกิ เลส ไม เป นทาสกิ เลส มาเป นมนุ ษย ๐ นี่ คื อแสงสว าง, นี่ คื อผู ที่ สามารถนํ า
คนที่กํา ลัง มืด กํา ลัง บอดไปได, คือ เปน ผูมีจิต วา ง ; เมื่อ มีจิต วา งก็ม ีส ติปญ ญา
อยูในตัวมันเอง ; มันทําอะไรไมผิด มันทําถูกอยูในตัวมันเอง. พอจิตวุนดวยเรื่อง
ตัวกูของกู มันก็ทําอะไรผิด พูดผิด คิดผิดไปหมด.

www.buddhadassa.in.th

บรมธรรม

๓๖๓

เราจงพยายามประคับประคองใหดี จัดทําใหดี ประพฤติปฏิบัติใหดี
ใหจิตนี้มีลักษณะวางจากความรูสึกวา มีอะไรเปฯตัวกูของกู, อยาใหมีอะไรเปน
ตัวกูของกูอ ยูเรื่อ ย, อยาใหม ีอ ะไรเปน ตัว กูข องกูอ ยูเรื่อ ย ๆ ใหม ากที ่สุด เทา ที่
จะมากได, แลว เราก็จ ะทํ า อะไรไดดี แลว ก็ส นุก ดว ย, เพราะวา จิต ที่วา งนี้
ทํ าอะไรได ดี มี ผลดี สํ าเร็จตามนั้ น แล วยั งสนุ กด วย ไม รูสึ กเหนื่ อ ย, ไม รูสึ กเป น
ทุกขทรมาน. ถาจิตวุนแลว มันตรงกันขามไปหมด, งานก็ไมสําเร็จ เพราะมันโง
มันหลง มันกลัดกลุม มันมืดมัว, แลวความรูสึกในเวลานั้นก็ไมเปนสุข ไมสนุกเลย
รูสึกเหมือนกับตกนรกทั้งเปน.
มนุ ษ ย ๐ นั้ น มั น ดี อ ย า งไร ? มนุ ษ ย วุ น เต็ ม ไปด วย ๑-๒-๓-๔ นั้ น
มันมีอะไร มันเปนอยางไร? นี่คือความมุงหมายของการที่เราหันหนา บายหนาไปหา
พระรัตนตรัย เพื่อความมีแสงสวาง เพื่อ ความวางจากความเปนทาสของกิเลส,
เพื่ อถึง หรือลุถึงความดีสูงสุดของมนุษ ย แมไมเด็ดขาดถาวร แตเปนการชั่วครั้ง
ชั ่ว คราว ก็ย ัง นับ วา ประเสริฐ ที ่ส ุด เพราะฉะนั ้น ขอใหเ รามีจ ิต ที ่เ ปน จิต วา ง
หรือ เปน นิพ พาน ที ่ไ มม ีท ุก ขเลยนี ้, หรือ มีเปน ครั้ง ปน คราวก็ย ัง ดี; เมื ่อ เราทํ า
มากเขา มัน ก็ยิง่ มีม ากเขา หรือ นานเขา . ขอใหเราเขา ใจเรื่อ งนี้ และบา ยหนา
ไปในลักษณะเชนนี้ มั นจึงจะเปนไปได. ถาเรายังมื ดมัว ยังงง ยังหลง, หรือ ยัง
มืดมัว ไมรูทิศเหนือทิศใต มันเปนไปไมได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เกี่ ยวกั บมื ดมั ว หรือไม รูทิ ศทางนี้ อยากจะคุ ยอะไรสักนิ ดวา : ถาพู ด
ใหถูก เราควรจะพูด วา ความทุก ขนั ้น ตอ งลงทุน ซื้อ หามา, สว นความสุข นั ้น
ใหฟ รี ใหเ ปลา ไมต อ งลงทุน . นี ้ก ็เ พราะวา สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ความทุก ขนั ้น มัน ทํ า
ไปด ว ยอํานาจกิเลส ตัณ หา ความอยากอยางนั้นอยางนี้, แลวก็ตอ งพยายาม;
เสียสละอยางนั้นอยางนี้ แลวจึงจะไดของรักมาเปนเครี่องหลอเลี้ยงกิเลส. นี่ลวน
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แต ต องลงทุ น แล วได มาเพื่ อเป น ทุ กข. สวน ความสุ ข นั้ น ไม ต อ งทํ าอะไร ไม ต อ ง
ลงทุน อะไร พยายามใหเ ปน มนุษ ย ๐ เปน มนุษ ยว า งจากความเห็น แกต ัว ,
ว างจากความเห็ น แก ตั ว ไม ต อ งลงทุ น อะไร. มั น กลั บ จะมี ไปในทํ า นองว า ทิ้ งขว า ง
ออกไปเสีย ใหห มดทีล ะอยา ง ทีล ะอยา ง จนหมด จนไมม ีอ ะไร มัน จึง จะวา ง
หรื อ เป น ความสุ ข .
นี ้เปน การกลา วไดช ัด ๆ ทีเดีย ววา ความสุข เปน ของเปลา ใหฟ รี ;
สว นความทุก ขนั้น ตองไดม าดวยการตอ งหา ตอ งลงทุน ที่แพงมาก เหนื่อ ยมาก
ลํา บากมาก, แลว เราก็ยังสมัค รเอาความทุก ขกัน อยูนั่น เอง ทั้งๆ ที่โดยแทจ ริง
ใครๆ ยอมอยากไดอะไรฟรีๆ ไมตองซื้อ ไมตองงหากันทั้งนั้น คอยหาโอกาสอยางนี้
กัน ทีเ ดีย ว. แตท ีข องฟรี ใหเ ปลา แลว ดี ประเสริฐ กัน จริง ๆ ดว ย กลับ ไมมี
ใครสนใจจะเอา, กลับไปเอาสิ่งที่ตองลงทุน ซึ่งบางทีก็ตองลงทุนดวยชีวิต ตายเปลา
ก็ย ัง ไมไ ด, แลว ก็เปน เรื่อ งของความทุก ขทั ้ง นั ้น . สิ ่ง ที ่ต อ งลงทุน อยา งนั ้น ลว น
เปน เรื ่อ งของความทุก ขทั ้ง นั ้น . สว นที ่ดํ า รงตัว ไวใ หถ ูก ไมอ ยากเอาอะไรนั ้น
มีแตสติปญญา ; ปฏิบัติไปตามหนาที่นั้น เปนความสุข ประเดี๋ยวเราจะไดพูดกัน
ถึงเรื่องหนาที่นี้.
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ในที ่นี ้อ ยากจะยุต ิก ัน เสีย ทีห นึ ่ง วา ทึ ่ต อ งลงทุน หรือ เหงื ่อ ไหล
ไคลยอ ยนั ้น เปน เรื่อ งความทุก ขทั ้ง นั ้น , สว นเรื่อ งความสุข แลว พระพุท ธเจา
ทานใหฟ รี. เรื่อ งประโยคนี้ พระพุท ธเจาทา นเคยตรัส วา :- ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ
ภุ ฺช มานา นิพ ฺพ นฺต ิ ธีร า ยถายมฺป ทีโ ป แปลวา เขาไดน ิพ พานมาบริโ ภค
เปล าๆ โดยไม ต อ งเสี ยสตางค . นี้ เพื่ อ ให รูว า นิ พ พาน หรือ Summum Bonum
นั ้น เปน ของแจกฟรี, ธรรมชาติเ ปน ผู แ จกใหฟ รี แลว ไมม ีใ ครเอา, ไปยิน ดี
ยอมรั บ สิ ่ ง ที ่ ต  อ งลงทุ น มา เหนื ่ อ ยมาก, เอาตั ว เข า แลก เอาชี วิ ต เข า แลก.
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นี้เปนตัวอยางสักอยางหนึ่งไดวา ความหลง ความมืดความบอดนั้น มันเปนอยางไร?
มันเห็นกงจักรเปนดอกบัวอยางไร? มันเห็นผิดเปนชอบอยางไร? มันเปนเรื่องของ
ความหลง ; เราจะตองกลัว เราจะตองหลีกเลี่ยง เราจะตองหาความฉลาดในเรื่องนี้.
การที่เราจะปฏิบัตหนาที่ของครูบาอาจารย อยางนอยก็จะตองเปนมนุษย
ที่จ ะตอ งเปน อิส ระ เปน มนุษ ย ๐, หาไมเปน ๐ เต็ม ๐ ก็ส ัก ครึ่ง ๐ ก็ยัง ดี;
คือ วา ใหม ัน เห็น แกต ัว นั ้น นอ ยหนอ ย, นอ ยลงๆ สัก ครึ่ง ศูน ย คือ ไมเต็ม ศูน ย
คือยังไมหมดความเห็นแกตัวโดยสิ้นเชิง อยางนี้ก็ยังดี; เพราะวา เราไมเห็นแกตัว
เทา นั ้น แหละ จึง จะประพฤติป ระโยชนแ กผูอื ่น ได. เอาอยา งงา ยๆกัน อยา งนี้
ก็แ ลว กัน : ตัว ของเราเปน ครูนี ้ เราใหแ กเ ด็ก ๆ เสีย ก็แ ลว กัน ; ความยึด มั ่น
ถือมั่นตัวของตัวนี้, หรือเห็นแกประโยชนของตัว อะไรอยางนี้ ยกใหแกเด็กตาดําๆ
นั่นเสียก็แลวกัน. ถาไมไดตลอดเวลา อยางนอยก็เวลาชั่วโมงที่ทําการสอนในหอง
เรียนนั้นแหละ, อยางนอยที่สุด ในหองเรียน ในชั่วโมงทําการสอนนี้ เปนมนุษย ๐
ไมมีตัว เปน ของตัว เพราะยกใหแ กเ ด็ก ๆ ตาดํา ๆ นี้ห มดเลย. เพราะฉะนั้น
ไมตอ งพูด อะไรอีก ; ความเมตตา ความกรุณ า มีม าเอง, ความเฉลีย วฉลาด
จะสอนเด็กอยางไร จะมีมาเอง, ความพากเพียรมีมาเอง, ความอดกลั้นอดทนอะไร
มีมาเอง, ความเสียสละอะไรมีมาเอง; เพราะความเปนมนุษย ๐ ไมเห็นแกตัว.
นี่เรียกวาเรายกตัวใหแกเด็กๆ.
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ถาถือตาม spirit ของครูที่เต็มบริบูรณแลว ก็แปลวาเรายกตัวใหแกโลก
ทั้งโลกหมดเลย โดยไม มี ตั วเหลื อ; และถือตามอุดมคติที่ วา “ครูนี้ เป นผู ที่ ยกสถานะ
ทางวิญ ญาณของสัต วโ ลกใหส ูง ขึ ้น ”, หรือ วา ทํ า หนา ที ่ส อ งแสงดวงประทีป นี ้ใ ห
แกโ ลก เมื ่อ มองเห็น คุณ คา อัน สูง สุด นี ้แ ลว , เห็น summum Bonum วา มีค า
อยางไรเชนนี้แลว มันก็งายที่จะเปนมนุษยศูนย, งายที่จะบริจาคความเห็นแกตัว,
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ที่จะอุทิศชีวิตเลือดเนื้อรางกายทั้งหมดนี้ เปนครูสมบูรณแบบโดยแทจริงได ไมใช
ลูกจางสอนหนังสือ เพื่อเอาประโยชนไปเลี้ยงครอบครัวอะไรทํานองนั้น ซึ่งมันได
นอ ยมาก. จึง ใครข อรอ งวา อยา งไรก็ด ี ในชั่ว โมงทํ า การสอนละก็ ขอใหเปน
มนุ ษ ย ๐, ไม ม ี ค วามเห็ น แก ต ั ว , ไม ม ี ค วามเห็ น แก ค รอบครั ว , ไม ม ี ค วาม
เห็ น แก เ งิ น เดือน, ไมเห็นแกอะไรตางๆ หมด ในชั่วโมงสอน.
เรามีอ ุด มคติต ามความหมายของคํ า วา “ครู” แลว มัน ก็ไมม ีอ ะไร
เพราะมันไมมีครอบครัว, ดังเชน พระพุทธเจาทรงเปนบรมครู หรือครูบาอาจารย
แทจริง ในสมัยพุทธกาลครั้งโบราณนั้น ลวนแตพวกที่อุทิศชีวิตใหคนอื่นเสียแลว.
มันก็ไมรูจะมีครอบครัวไปทําไม, และการทําหนาที่ตามอุดมคติของครูน้ี มันดึงดูดใจ
ยิ่ง กวา การมีค รอบครัว เชน นี ้เ ปน ตน . ตอ มาเราหาครูช นิด นั ้น ไมไ ด มัน ก็ตอ ง
เปนครูที่มีครอบครัว. เพราะฉะนั้นจึงย้ําวา แมจะไมเปน ๐ ไมเต็ม ๐ ก็ขอใหได
สัก ครึ ่ง ๐ ก็ย ัง ดี, คือ ไมม ีค วามเห็น แกต ัว หรือ ไมเ ห็น แกค รอบครัว หรือ ไม
เห็น แกเ งิน เดือ นอะไรทํ า นองนี ้ แตเ พีย งเล็ก นอ ย; แลว ก็เ ห็น แกโ ลก เห็น แก
เพื ่อ นมนุษ ย เห็น แกธ รรมะ, เห็น แกค วามดีส ูง สุด ของมนุษ ยนั ่น แหละเปน
สว นใหญ. มัน มีจิตใจคอยที่จ ะวางอยูเสมอ, มัน มีจิต ใจเหมาะสม ที่จะเปน ครู
อยางมากอยูเสมอ อยูดวยลักษณะอยางนี้.
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ทีนี้เราก็มาถึงสิ่งที่เรียกวา ความดีสูงสุดที่มนุษยเราควรจะรู หรือควรจะ
สนใจ หรือ ควรจะได ; ที่ เรีย กว า Summum Bonum ตลอดเวลานี้ . ข อ นี้ มั น จะ
มีไดก็เฉพาะแตมนุษย ๐ หรือมนุษยวางจากความเห็นแกตัว, คือเขาสามารถที่จะ
หาความสุขไดจากการงาน. ความสุขนั้นหาไดจากการงานโดยตรง ไมใชจากเงิน;
ไมตองพูดถึงเรื่องเงิน พูดถึงแตเพียงงานก็เปนสุขอยางยิ่งแลว; เพราะเปนงานที่
ทําไปดวยจิตวางของมนุษย ๐ อยางนอยก็ครึ่ง ๐ นี้เอง. เรื่องความสุขมีอยูในงานนี้
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เปนสิ่งที่พิเศษมาก ถาใครมองไมเห็นแลว จะไมสามารถปฏิบัติหนาที่นี้ใหบริสุทธิ์
ผุดผองได ; แตถาใครมองเห็นแลววิเศษประเสริฐอยางยิ่ง ยิ่งกวาจะไปหาความสุข
จากที่ไ หนไดอีก แลว , หาความสุข ไดจ ากงานนั้น เอง. เพราะฉะนั้น จึง นับ วา
คนชนิด นี้เปน ผูเขา ถึง บรมธรรมสูง สุด อยา งยิ่ง คือ คนที ่ห าความสุข ไดจ ากงาน.
ตอไปนี้ เราก็มาพิจารณาถึงความสุขที่ไดจากบรมธรรม ซึ่งขอใหทาน
จดจําไวอยางแม นยําวา นั กจริยธรรม หรือนั กปรัชญาของโลกนี้ เขายุติ เห็นพ อง
ตองกันหมดแลว คือทุกยุคทุกสมัยหลายรอยปมาแลว ที่โลกนี้มีการศึกษาเจริญขึ้น
มนุษยสามารถจะมองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่เปนความสําคัญทางจริยธรรม, พวกนี้ลวนแต
คิดกันมาเรื่อยๆ เขียนตํารับตํารากันมาเรื่อยๆ ไมรูวากี่สิบเลมกี่รอยเลมแลว. หนังสือ
ที่ วาด ว ยจริย ธรรมคื อ Ethics ซึ่ งเป น รากฐานของศี ล ธรรมอั น เรีย กวา morality.
ตามทาง Ethics หรือจริยปรัชญา เขาถือวา ความดีสูงสุดของมนุ ษยมีอยู ๔ อยาง :คื อ happiness ความสุ ข ที่ แ ท จ ริ ง perfection ความเต็ ม เป ย มของความเป น มนุ ษ ย ,
duty for duty s sake หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่ good will ความปรารถนาดี
หวังดี.
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ขอ ๑ ที ่เรีย กวา happiness ความสุข , ในที ่นี ้ก ็ต อ งเปน ความสุข
ชนิดที่ไมเปนทาสของกิเลส อยางที่วาแลว ความสุก ก สะกด เพราะเปนทาส
ของกิเลสนั้น มันเปนสุกรอนสุกไหม; อยางนี้ไมใชความสุขที่รวมอยูใน Summum
Bonum. สุก ก สะกดนั ้น คือ สุข จากรูป รส กลิ ่น เสีย ง สัม ผัส สุก ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ นี้มั้นเปนสุก ก สะกด มันเปนสุกรอน;
เพราะมันรอนผาวอยูดวย โลภะ โทสะ โมหะ และอื่นๆ ที่แยกแขนงออกไป. ความสุข
ที่แทจริงนั้น ข สะกด ก็หมายความวา มันไมใชความสุกอยางนั้น, ไมใชความรอน.
มันเปนความสุขชนิดที่เย็นที่สงบลงไป เพราะความรอนระงับไป ; ความรอนระงับ
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ไปเทา ไร มัน ก็เปน ความสงบมากขึ ้น เทา นั ้น . นี ้ห มายความวา กิเ ลสเบาบางไป
เทา ไร มัน ก็เ ปน ความสุข แทจ ริง ยิ ่ง ขึ ้น เทา นั ้น . พอกิล สเปน ๐ คือ หมดกิเลส
ความสุ ขก็ สมบู รณ เต็ มตามความหมายของคํ าๆ นี้ ที่ เรียกวา happiness หรือ
blissfulness ในทางปรัชญาของศีลธรรม ไมหมายถึงความสุขรอนอยางที่วานี้ ; ถือวา
เปนสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะไดใหทันในชาติปจจุบันนี้.
ความสุขที่แทจริงนี้มันจะมีมาจากอะไร ? หรือวา พรอมกันกับอะไร ?
มันก็มี มาจากการทํ าหนาที่เพื่ อประโยชน แกหน าที่ ซึ่งเป นขอ ที่ ๓ นั้น; แลวมั น
พรอ มกัน กับ ความเต็ม เปยมของความเปน มนุษ ยที่เรีย กวา perfection. เดี๋ย วนี้
เราเต็ม กัน หรือ ยัง ; ถามกัน งา ยๆ ตรงๆ เหมือ นกับ คุย กัน เลน วา เดี ๋ย วนี ้เ รา
เปนคนเต็มคนหรือยัง; เพราะถามีใครมาวาเราไมเต็มคน เราก็โกรธ บางทีเราดา
เขาเลย, เพราะเราถือวา ที่เขามาวาเราไมเต็มคนนั้น มันเปนคําดาอยางยิ่งอยูแลว.
แต แล วความจริงเราเต็ มหรือเปล า ? เราเปนคนที่ เต็ มจริงหรือเปล า ? เราเต็ มกั น
หรือยัง หรือ perfect แลวหรือยัง ? หรืออยางไร ?
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ถาเราไมเขาขางตัว ไมเขาขางใคร ก็ลองนึกดูใหดีๆ วามันเต็มหรือยัง;
มันจะพรองอยูเกินกวา ๑๕% เหมือนที่นักจิตวิทยาบางคนเขากลาวไวดวยซ้ําไป;
หรือบางทีไมใชพรองเพียง ๑๕% มันอาจจะพรองเกิน ๕๐% ดวยซ้ําไป ในความ
พรองแหงความเปนมนุษยของเรา. ที่มันจะเต็มบริบูรณ ไดมันก็ตองเต็มอยูที่ความ
เปน มนุษ ย ๐ คือ หมดกิเลส แลว เต็ม อยูดว ยความสงบสุข , ความผาสุก อยา ง
แทจ ริง , หรือ อุด มคติข องมนุษ ยที ่แ ทจ ริง . กิเลสตอ งวา ง หรือ ๐ ไปเสีย กอ น
แลวสิ่งที่ตรงกันขามจึงจะเขามาแทนที่; คือความไมมีกิเลสนั่นแหละเขามาแทนที่
แลวมันจึงเต็ม นี่เรียกวา perfection ของความเปนมนุษย.
ในทางพระพุท ธศาสนาเราถือ วา พระอรหัน ตเ ทา นั ้น เปน คนเต็ม ;
เขาแปลความหมายของพระอรหัน ตวา The man perfected “เต็ม ” มาไว
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ขางหลั ง เพื่ อ เน น ความสํ าคั ญ คื อ perfected มนุ ษ ย ที่ เต็ ม คื อ พระอรหั น ต หรือ
saint หรือเปนมนุษยสูงสุด. เราอยาเพอทอใจ เราอาจจะคิดไปวา แมพระอนาคามี
ก็ ย ั ง ไม เ ต็ ม , พระสกิ ท าคามี ก็ ย ั ง ไม เ ต็ ม , พระโสดาบั น ก็ ย ั ง ไม เ ต็ ม ;
เพราะฉะนั้นเราก็พลอยไมเต็มดวยกันแลวกัน ; อยาเสียใจ ไมต องอายในเรื่องนี้ .
แตวามันก็ควรจะพยายามอยางยิ่งที่จะทําใหมันเต็ม, ใหมันเต็มไปทีละอยางๆ อยางไหน
ทําใหเต็มไดก็ทําใหเต็มกอน. สิ่งที่ยังไมรูก็ทําใหมันรูขึ้นมา, ความดี ความงาม
ความจริง บางอยาง บางประการ ที่มันยังพรองอยูนั้น ทําใหเต็มขึ้นมาๆ. สิ่งไหน
ยั งบกพรองอยู ก็ ทํ าให เต็ มขึ้ นมา ไม ช ามั นก็ เต็ มขึ้ นมาหมดได เหมื อนกั น จนถึ ง
perfection ที่เขาถือวาเปน Summum Bonum.
ข อที่ ๒ คื อ ความเต็ ม แห งความเป น มนุ ษ ย perfection นี้ มองเห็ นได
ง ายๆ ว า ถ ามั นมี ความเต็ มแห งความเป นมนุ ษย มั นก็ มี ความสุ ขเต็ มเหมื อนกั น ;
happiness ขอที่ ก็เต็ม มนุษยที่เต็ม มันไมทําอะไรใหเปนปญ หาขึ้นมาในโลก ;
มนุษ ยที ่กํ า ลัง วุ น วายอยู ใ นโลกเวลานี ้ ทุก พวก ทุก คา ย ทุก ระบอบ มัน เปน
มนุษยที่ไมเต็มทั้งนั้น. มนุษยที่ไมเต็มนั้นมันทําอะไรที่ยุงยากอยางนี้. เพราะฉะนั้น
ความสมบูรณของความเปนมนุษยจริงๆ จึงถูกจัดเปนความดีสูงสุดของมนุษย.
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ข อ ที่ ๓ คื อ duty เขานิ ย มกั น ว า duty for the duty's sake แปลว า
หน า ที่ เพื่ อ ประโยชน แ ก ห น า ที่ เดี๋ ย วนี้ เรากํ า ลั งปฏิ บั ติ ห น า ที่ เพื่ อ อะไร? เพิ่ อ เงิน
เพื ่อ ชื่อ เสีย งกระมัง ? เพื ่อ เงิน เอามาใชจา ย เลี้ย งดูค รอบครัว เพื่อ หาความสุข
สนุ กสนาน ทางตา ทางหู ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ นี้มั นหนาที่ เพื่ อเงิน หรือวา
หน าที่ เพื่ อ ชื่ อ เสี ย ง, ตั วตายก็ ส ละได แต ว าเพื่ อ ชื่ อ เสี ยง ; อย างนี้ เขาไม เรีย กว า
duty ที่ เป น Summum Bonum ; มั นเป น duty ของคนที่ มี กิ เลส มี ความยึ ด มั่ น
ถือ มั ่น duty ที ่แ ท ที ่เ ปน วัต ถุป ระสงค ที ่เ ปน Summum Bonum นั ้น มัน
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duty for the duty's sake เสมอไป หน าที่ เพื่ อประโยชน แก หน าที่ นั้ น หมายความ
วาเราไม มี ความเห็ น แก ตั ว, ไม มี ตั วที่ จะเห็ นแก ตั ว; ที่ นี้ มั นเกิ ดสติ ป ญ ญาชนิ ดหนึ่ ง
ขึ้นมาเปนสติปญญาบริสุทธิ์ จิตใจบริสุทธิ์ รางกายบริสุทธิ์ นี้มันทําหนาที่ของมันเอง
มันจึงเปนไปอยางบริสุทธิ์ ; นี่คือหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่.
หรือวา เราจะลดหยอนผอนลงมาสักหนอย ถาจะพูดอยางปุคคลาธิษฐาน
ก็วา ทําหนาที่เพื่อพระเปนเจา ตามความประสงคของพระเปนเจา อยางนี้ก็ยังได.
เพราะวา พระเปน เจา นั ้น ไมใ ชต ัว เรา ไมใ ชเห็น แกเรา, เปน ความดี ความงาม
ความถูกตอง ความจริง ความยุติธรรม นั่นแหหละคือพระเปนเจาแท. พระเปนเจา
ที่เ ปน มนุษ ย ที่โ กรธเปน รัก เปน เกลีย ดคนก็เ ปน แกลง คนก็เ ปน , นั ้น ไมใ ช
พระเป นเจ า แต เหมื อ นกั บ สั ต วป าเถื่ อนอะไรชนิ ดหนึ่ ง ไม ใช พ ระเป นเจ า. คํ าวา
“พระเป นเจ า” จะต องมี ความหมายถึ ง ความดี ความงาม ความจริง ความถู กต อง
ความยุต ิธ รรม, หรือ ที ่เ รีย กวา Summum Bonum นี ้โ ดยตรง. นี ่ก ็แ ปลวา
เราทําหนาที่เพื่อประโยชนแกพระเปนเจา, กลาวคือทําหนาเพื่อประโยชนแกความดี
สูงสุดของหนาที่.
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ถา ใครทํ า หนา ที ่ เพื ่อ ประโยชนแ กห นา ที ่แ ลว ก็ perfect คือ เต็ม
หรือมีความสุขอยูในตัวหนาที่นั่นเอง. นี่แหละคือตัวความสุข มีอยูในตัวการงาน,
ไมใชเกี่ยวกับเงิน. ทีนี้อาจจะมีคนถามวาแลวปากทองมันยังไมอิ่ม มันยังมีเรื่องหิว
อยู ล ะ. นั ้น มัน ไมใ ชเ รื่อ งใหญ มัน เปน เรื่อ งเล็ก ; เพราะวา ถา บุค คลผู ใ ด
ทําหนาที่ เพื่อประโยชนแกหนาที่แลว มันมีคนบูชา มันมีปากไมพอที่จะกินเสียอีก;
คือมันมีสิ่งสักการะบูชามาก จนมีปากไมพอที่จะกินเสียอีก อยางเชนพระพุทธเจา
พระอรหันตทั้งหลายนี้ แมไมตองทํางานอะไรก็มีอะไรมา จนเหลือที่จะกินเสียอีก.
ทีนี้คนเราที่ทําคุณงามความดี เพื่อประโยชนแกหนาที่จริง ๆ แมในโลกนี้ก็ยังมีคน
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เลื่อมใส ยินดีที่จะสนับสนุนชวยเหลือ จนมีปากไมพอที่จะกิน กินไมไหวเสียอีก,
เพราะฉะนั้นจึงไมตองนึก.
แมวา เราจะตอ งทํา หนา ที ่ โดยที ่จ ะตอ งรับ เงิน เดือ นก็เ หมือ นกัน
ก็จัดเงินเดือนนั้ นไวในฐานะเป นเครื่องสั กการะบู ชา, เป นขยะมู ลฝอย เหมือนกับ
ธูป เทีย นนี ้ มัน ก็เปน ขยะมูล ฝอยทั ้ง นั ้น เขาจุด บูช า เพื ่อ เปน เครื่อ งหมายของ
เกียรติยศตางหาก. เพราะฉะนั้นเงินเดือนของเรากลายเปนเครื่องหมายของเกียรติยศ
หรือ เครื ่อ งบูช าไป ; ฉะนั ้น เราจึง ไมใ ชล ูก จา งสอนหนัง สือ , เราไมใ ชล ูก จา ง
และไม ใ ช ค นรั บ จ า งสอนหนั ง สื อ หรื อ แม แ ต ส อนศี ล ธรรม. แต เ ราป ฏิ บ ั ติ
หน า ที ่ เ พื ่ อ หน า ที ่ เพิ ่ อ ประโยชนแ กห นา ที ่ ; เงิน เดือ นจึงเปน เศษขยะมูล ฝอย
เหมือนกับดอกไมธูปเทียน เขาเอามาเสนอเปนธูปเทียนสักการะบูชาในฐานะที่เรา
กลายเปน ปูช นีย บุค คลไปแลว , ไมใชล ูก จา ง. นี่คือ ความหมายของคํา วา duty
ที่เปน Summum Bonum.
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ข อที่ ๔ เรียกวา good wil ตรงกั นขามกั บ il wil ซึ่ งแปลวาปรารถนาราย ;
good will :- ปรารถนาดี นี้หมายงาย ๆ เชนวา เราปรารถนาดีตอผูอื่นกอน แลวผูอื่น
ก็ปรารถนาดีตอเรา มันก็เลยปรารถนาดีตอกันและกันทั้งโลก. เพราะฉะนั้นคําวา
good will ในฐานะที่ เป น summum bonum นั้ น มั นคื อความปรารถนาดี ของโลก
แกกันและกัน ทั้งโลก. เดี๋ยวนี้เราไมมี good will ตอ กัน และกัน ทั้งโลก ; เราจึง
ไมมีความปรารถนาดีตอกัน และกัน ทั้ง โลก. เราแบงเปน สองพวกเปน อยางนอ ย
แล วก็ตั้ งหน าประหั ตประหารกั น ดวยสงครามรอน ด วยสงครามเย็น. มี วิชาความรู
เทาไรๆ ก็เอาไประดมเพื่อจะประหัตประหารกัน, ดากันจนบรรยากาศกลุมไปดวย
เสียงดา ; โดยเฉพาะทางวิทยุ ฟงดูซีตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง มีแตเสียงดา แลว
จะเอา good will มาจากไหนในโลกนี้.
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ในโลกนี้ มันไมมีความปรารถนาดีตอกันเลย เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงไดรับ
แตวิกฤตการณ ถาวร มันจึงสมน้ําหนาในการที่ไมมี good will มีแต ill will ใน
บรรยากาศของโลก; มันจึงเปนปญหาที่จะตองชวยกันแกไขในที่นี้เขาจัด good will
เปน Summmun Bonum เปนยอดปรารถนาของมนุษยของโลกโดยแทจริง มุงมั่น
ปรารถนาอยูที่นั่น ที่จะใหโลกนี้มีบรรยากาศที่กลุมอยูดวย good will ปรารถนาดี
ตอ กัน ในทางพุท ธศาสนาเราอาจจะเรีย กวา เมตตา กรุณ า อะไรทํ า นองนี้
ซึ่งเปนเครื่องคุมครองโลกนี้ก็ได แลวแตจะเรียก สวนที่เขาเรียกวา good will นั้น
เปนภาษาที่เขาใจกันทั่วไปเปนสากล เขาใจกันทั่วโลก.
ทีนี ้ เราจะมีเ มตตาแทจ ริง ไดอ ยา งไร มัน ก็ต อ งเปน มนุษ ย ๐
เสียกอนเทานั้นเอง ; มนุษยหมายเลข ๐ หรือครึ่ง ๐ ก็ตามใจ พอเปนมนุษย ๐
นั้นก็เมตตาเต็มที่เลย ; พอเปนมนุษย หมายเลข ๐ ละก็ หนาที่นั้นบริสุทธิ์ผุดผอง,
เปน duty เพื่อประโยขนแก duty; นี้ก็เหมือนกัน พอเปนผูที่วางจากความเห็นแกตัว
แลว good will ก็เต็มที่เต็มเปยม.
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คนในโลกเดี๋ ย วนี้ ก็ใฝฝ น กั น นั ก พร่ําหากัน นั กวา ความไม เห็ น แกตั ว
ความไมเห็นแกตัว; แมพวกที่กําลังรบกันอยูก็หวัง ความไมเห็นแกตัว รองเรียกหา
ความไมเ ห็น แกต ัว , เพื ่อ ไมอ ยากใหเ ขาเห็น แกต ัว ; แตต ัว เองกํ า ลัง เห็น แกต ัว
อยู อ ยา งเต็ม ที ่ ; อยา งนี ้ม ัน ก็ทํ า ไมไ ด. มนุษ ยที ่เต็ม อัด อยู ด ว ยอะไรตา งๆ ไมใ ช
มนุษยหมายเลข ๐ มันทําไมได ที่จะมี good will ตอกันอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาทานจึงสอนเราวา ใหบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นวา ตัวก็ วาของกู ลงไป
ตามลําดับ จนกระทั่งเปน ๐ มันจึงจะเมตตาเขาได พระพุทธเจาทานอยูดวยความ
รูสึกที่เปนเมตตา ชนิดที่เปน ๐.
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อย าเอา พรหมวิ ห ารไปใส ให พ ระพุ ท ธเจ า ว า : `พระพุ ท ธเจ ามี พ รหมวิหารเปนวิหารธรรมเครื่องอยู. นี้มันจะเปนการถอดพระพุทธเจาลงมาจากความ
เปนพระพุทธเจา มาเปนเพียงพรหมเทานั้น เพราะอยูดวยพรหมวิหาร คือ เมตตา
กรุ ณ า นี ้ . พระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส ยื น ยั น ว า “เราอยู  ด  ว ยสุ ญ ญตาวิ ห าร”;
ไปหาอาน ในพระไตรปฎ กชุดนี้ก็มี วา : พระตถาคต อยูดวย สุญ ญตาวิห าร,
พระสารีบุต ร หรือ ใครๆ ก็อ ยูดว ยสุญ ญตาวิห าร คือ จิต วา ง-ศูน ยจ ากความ
เห็น แกต ัว , ไมม ีต ัว , ไมม ีต ัว กู ของกู แลว นั ้น แหละมัน เปน เมตตาที ่แ ทจ ริง .
เมตตาอยา งพรหมวิห ารนั้น มัน ยัง รัก เขาดว ยความเห็น แกตัว ; มีตัว ผูรัก มีตัว
ผูถูก รัก . นั้น มัน เปน พรหมวิห ารก็ไ ด ถูก แลว , แตยัง ไมใ ชเ มตตาสูง สุด ขนาด
เปน good will เต็มความหมายอง summum bonum.
เมตตาสูง สุด มัน ตอ งเปน ของผู ที ่ห มดตัว แลว หรือ เปน มนุษ ยวา ง
หมดความเห็น แกต ัว แลว ; ทีนี ้ สติป ญ ญามัน ก็ร ัก คนอื ่น เอง, เพราะมัน เปน สิ ่ง
ที่เปนหนาที่ตามธรรมชาติอยูแลว. เพราะฉะนั้น เมตตา ก็ ตาม กรุณ า ก็ตาม
มุท ิต าก็ต าม อุเบกขาก็ต าม มีไดโดยงา ยและเต็ม เป ย ม; แตม ัน มีไดด ว ยอํ า นาจ
ของ สุ ญ ญตาวิ ห าร, ไม ใช พ รหมวิ หาร. ที่ ว าอยู ด วยพรหมวิ หารคื อ เมตตา กรุณ า
มุทิตา อุเบกขา ที่ยังมีตัวนี้ บางทีมันก็ลําบากใจอยางยิ่ง สงสารเขาจนเปนทุกข,
หรือวา เมื่อเขาตองเปนไปตามกรรมแลว มันอุเบกขาอยูไมได มันวาเหวใจ ในเมื่อ
ชวยเขาไมได. นี่มัน มีปญ หายุงยากอยางนี้ แมในขั้น ที่เปน พรหมวิหาร ; ดังนั้น
มันจึงสูสุญญตาวิหารไมได, คืออยูดวยความวางจากตัวกู ของกู, เปนมนุษย ๐.
นั่นแหละมันจะเปน good will อยางยิ่งอยูในตัวมันเอง.
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นี่ เราจึ งกล าวว า พระพุ ท ธเจ า ประกอบไปด ว ยพระมหากรุ ณ า ปานว า
มหาสมุท ร, ปานวา ทอ งฟา , หรือ วา ปานวา อะไร เหลือ ที ่จ ะมีข อบเขต;
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อะไรที่ไมมีขอบเขตก็เอานั่นแหละ มาเปนคําเปรียบของความ เมตตา กรุณา ของ
พระพุทธเจา.
นี้ เราจึ งเห็ น ได วา ความดี สู งสุ ด ของมนุ ษ ย นั้ น มี อ ยู ๔ อย างคื อ :ความสุข จริง ไมใ ชส ุก ไหม, ความเต็ม เป ย มของความเปน มนุษ ย หนา ที่
เพื ่อ ประโยชนแ กห นา ที ่ ความปรารถนาดีอ ยา งเต็ม เป ย ม อยา งสมบูร ณ
และอยางแทจริง. ทีนี้เรา ที่เปนครูบาอาจารยนี้จะทําอยางไร เรามุงหมายที่จะ
เป นผูนํ าทางวิญญาณ ก็เพื่ อนํ าเขาไปสู Summum Bonum ๔ อยางนี้ ; แลวตั วเรา
จะไมมี Summum Bonum ๔ อยางนี้เองเสียกอน แลวมันจะทําไปไดอยางไรกัน นี่ขอ
ใหลองคิดดู. เพราะฉะนั้น เรานี่แหละจะตองสนใจในสิ่งทั้ง ๔ นี้กอนใครทั้งหมด :
ใหรูวาความสุขที่แทจ ริงของมนุษ ยเปน อยางไร, ความเต็ม เปย มของมนุษ ยเปน
อยางไร, แลวก็หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่โดยบริสุทธิ์เปนอยางไร, good will
ที่แทจริงนั้นมันเปนอยางไร.
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Good will ของคณะมิชชั่นในโลกเวลานี้ มันก็คือการเอาเงินมาซื้อคนอื่น
ไปเป น พวกของตั ว ; อย า ไปหลงว า good will. เขาจะยกกั น มากี ่ พ วกๆ
กี่ค ณะ, เอามั่น เอานี่มาลอ มายั่ว มัน ก็เพื่อ จะซื้อคนพวกอื่น ไปเปน พวกของตัว,
ไม ใช good will ; แต เขาก็ เรียกว า good will. คณะสั นถวไมตรีหรืออะไรก็ ตาม
นั ้น เขาก็เ รีย กวา good will แตม ัน ไมใ ช good will ในที ่นี ้; มัน มีเ จตนาที ่จ ะเอา
ไปเปน พรรคพวก, แลว ไปชวยกัน ลา งผลาญพวกอื่น ; นี่จ ะเรีย กวา good will
อยา งไรได. มาหาเราก็ไ มใ ชเ พื ่อ good will อยู แ ลว , พาเราไปก็ไ มใ ชเ พื ่อ
good will อยางยิ่งขึ้นไปอีก.
นี่เราตองรูจัก good will ที่แท และก็ไมมีอะไรนอกจากความงายดาย
ในการปฏิบัติหนาที่ของความเปนครูบาอาจารย, มีความรักลูกเด็กๆ เล็กๆ ตาดําๆ
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ทั้ง หมดทั ้ง สิ้น ทั ้ง โลกใหไ ด. ไมใ ชถือ วา เรามีล ูก คนหนึ ่ง สองคน อยูที ่บ า น,
แลวเรารัก ลูก เล็ก ๆ นั้น , นี้ไมใช good will ; มัน ตอ งมีค วามรูสึก เหมือ นกับ วา
ในโลก หรือ ในจัก รวาล หรือ ในสากลจัก รวาลนี ้ มีม นุษ ยเ พีย งคนเดีย ว คือ
มนุ ษ ย หรื อ ชี วิ ต ทั้ งหลายทั้ งสิ้ น จะเป น อะไรก็ ต าม มี เพี ย งชี วิ ต เดี ย ว. เพราะ
เหตุใด ? ก็เพราะวา มันเหมือนกันทั้งนั้นไมวาชีวิตไหน ; มันกําลังมืดบอดอยูดวย
อวิชชา, ถู กเผาผลาญอยู ด วยตั ณ หา มี ป ญ หาอย างเดี ยวกั น, มี หั วอกอั น เดี ยวกั น ,
มีท ุก ขเ หมือ นกัน มีอ ะไรเหมือ นกัน , เปน เจา ทุก ขร ว มกัน ; จึง ถือ วา เปน คน
เดีย วกัน . อยางนี้ตางหากจึงจะเปน ที่ตั้งของ good will ใหรัก เพื่อ นมนุษ ย รัก
เพื่อนบานทั้งหมด จนกระทั่ง เหมือนกับคนๆ เดียวกัน.
แมเราไมสามารถจะสัมพันธกันและกัน กับทุกคนในโลก เราก็มีขอบเขต
แหง ความสัม พัน ธ หรือ ขอบเขตแหง หนา ที ่ก ารงาน. เพราะฉะนั ้น มีเ ด็ก กี ่ค น
อยู ใ นความรบผิด ชอบของเรา เราทํ า หนา ที ่ข องเราใหบ ริส ุท ธิ ์ผ ุด ผอ ง ตาม
ความหมายคํ า วา good will, แลว มัน ก็ไ ตขึ ้น ไปเปน หนา ที ่เ พื ่อ ประโยชน
แกห นาที่, แลวมัน ก็ไตขึ้น ไปสูค วามเต็ม เปย มแหงความเปน ครูของเรา, แลวมัน
ก็ไ ตไ ปสู ค วามสุข ที ่แ ทจ ริง ที ่เ กิด มาจากงานที ่เ ราทํ า ไมใ ชเ พื ่อ เงิน . ที ่พ ูด วา
งานเพื่ อเงิน เงิน เพื่ องาน บั นดาลสุขนั้ น ระวังสั กหน อ ย. ถาถื อ เอาความหมาย
ผิดไปแลวก็ จะกลายเป นอันตราย ; ตองถือเอาความหมายให ถู กตรง : ที่ วางาน
นั้น แหละคือ ความสุข ไมตอ งเหลือ บไปถึง เงิน . ในงานนี้ก็มีค วามสุข เปน
ตัวความสุข, ตัว duty นั้นเองเปนความสุข, แลวทําใหเกิดความเต็มแหงความเปนครู
หรือความเปนมนุษยของเรา แลวมันก็เปน good will อยูโดยอัตโนมัติไปตลอดเวลา.
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กัน เลน , และเราคุย กัน เลน เรื่อ งบรมธรรม, ซึ่งถือ วา เปน เรื่อ งสูง สุด ประเสริฐ
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ที่สุด หรืออะไร ก็สุดแท. แลวมันเกี่ยวกันกับหนาที่ของครู ซึ่งมีหนาที่ ที่จะตอง
นํา เขาไปสูบ รมธรรม ; โดยที่ตัวเองก็จ ะตอ งตั้ง ตัว ใหถูก ใหช อบ อยูใ นแนวของ
บรมธรรม ๔ ประการนี ้ เดิน ไปตามแนวของบรมธรรม ๔ ประการนี ้ ซึ ่ง เปน
ของสากล, อั น เป น สิ่ ง ได รับ ความนิ ย มยกย อ งกั น ทั่ ว ไป ในหมู บั ณ ฑิ ต นั ก ปราชญ
ที่แทจริงของโลก กลาวคือนักจริยธรรมทั้งหลาย, หรือแมที่สุดแต นักจริยปรัชญา
ที่ทําหนาที่เปนแตเพียงคนคิด ยังมิไดปฏิบัติอะไรเลยก็ตาม ก็ลวนแตมีความเห็น
อยางนี้ ยอมรับอยางนี้ บัญญัติตรงกันอยางนี้ ทั้งนั้น.
อาจจะมี คนถามขึ้ นอี กว า เป นมนุ ษย ๐ หรื อหมดตั วนี้ มั นดี อย างไร ?
อุ ดมคติ จะเอาไปซื้ ออะไรกิ นได ? นี้ เป นป ญ หาที่ คนผู กํ าลั งมื ดบอดอยู ด วยวั ตถุ นิ ยม
จะตองนึกอยางนี้เสมอ. สวนพวกเราไมมีปญ หาอยางนี้ เพราะเรามีความเขาใจ
แจม แจงเป นอยางดีแลว วา ความเป นมนุ ษ ย ๐ นั่ น แหละเป น บรมธรรม อยูใน
ตัว เอง; นั ่น แหละคือ การไดห มดทุก อยา ง ๐ นั ่น แหละคือ การไดห มดทุก อยา ง;
เพราะมัน ๐ ไปจากกิเ ลส ตัณ หา จากความเห็น แกต ัว , จากสิ ่ง ที ่เปน ขา ศึก
ศัต รู. ศูน ยจากตัวกู ของกูแลว จะไดห มดทุก ๆ อยาง คือไดนิพ พาน ไดความ
เต็ม แหง มนุษ ย ไดง านอัน ประเสริฐ คือ หนา ที ่เ พื ่อ หนา ที ่ ; แลว ไดเ มตตา
อันสูงสุดคือ good will ไดรอบขางรอบตัวเรา จากทุกทิศทุกทาง ; นั้นคือไดหมด.
เพราะฉะนั้ น จึ ง ว า การหมดตั ว นั่ น แหละคื อ การได ทุ ก อย า ง.
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เรื่องการหมดตัวนี้ มีคนๆ หนึ่งมาเขาเฝา ทํานองจะขัดคอพระพุทธเจา,
หรือ วาทํา นองจะทา ทาย หรือ จะแยงก็ต าม ทูล พระพทุท ธเจาวา; เขาวา กัน วา
พ ระส ม ณ โค ด ม เป น ผู  ห ม ด เนื ้ อ ห ม ดั ว ห ม ด สิ ้ น ป ระด าตั ว ใช ไ ห ม ?
พระพทุ ธ เจ า ก็ ต รัส วา “จริงซิ เราตถาคตเปน คนหมดเนื้อ หมดตัว”. แลวทา น
อธิบ ายใหฟ ง อยา งนี้ค ือ วา :- ไมม ีตัว ไมม ีอ ะไรเปน ตัว เปน ของตัว , ไมมี
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อะไรเปน ตัว กู ของกู, ไมม ีค วามยึด มั ่น ดว ยอุป าทานในสิ ่ง ใด; ไมม ีต ัว คือ
สิ้น เนื้อ ประดาตัว ทานยอมรับ อยางนี้ พรอ มกัน นั้น ก็ท รงชี้ใหเห็น วา การบรรลุ
นิพ พานนั ้น เปน การสิ ้น เนื ้อ ประดาตัว ของกิเ ลส; เนื ้อ ตัว หรือ ประดาตัว อะไร
ก็ตาม มันเปนเรื่องของกิเลส ยอมสูญสิ้นเสียดีกวา ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว คือตัวกู
ของกูใหสิ้นไปอยูทุกวันทุกคืน อยางนี้ดีกวา มันก็จะไมถูกลิงดา ซึ่งเปนเรื่องใน
ชาดก; มีอ ยูใ นพระไตรปฎ ก เรื่อ งครหิต ชาดก มนุษ ยถูก ลิง ดา เพราะวา มีแ ต
ตัวกู-ของกู ตัวกู-ของกู อยูทั้งกลางวันกลางคืน.
นิทานเรื่องนี้ มีเรื่องสั้นๆ นิดเดียววา: ลิงโพธิสัตว ถูกจับมาเลี้ยงในวัง
ครั้น เขาพอแกค วามตอ งการแลว เขาปลอ ยกลับ ออกไป คือ เลี ้ย งเลน ชั่ว คราว
เทา นั้น พอกลับ ออกไปจากเมือ งมนุษ ย มีล ิง บริว ารถามวา ในเมือ งมนุษ ย
มีเ รื่อ งสนุก อะไรบา ง ชว ยเลา ใหฟ ง ที, มีอ ะไรนา เลื ่อ มใส นา อัศ จรรยบ า ง
ชว ยเลา ใหฟ ง ที. ลิง โพธิส ัต วก ็ต อบวา : “หิร ฺํ เม สุว ณฺณ ํ เม เอสา รตฺตึ
ทิวา กถา” -ทั้งกลางวัน กลางคืนไดยินแตคําวา เงินของกู ทองของกู ลูกของกู
ผัวของกู อะไรๆ ของกูทั้งนั้น, ลวนแตของกูทั้งนั้น . ลิงทั้งหลายก็วิ่งไปที่ลําธาร
ลา งหูก ัน หมด กน วา เพิ ่ง ไดย ิน เสีย งสกปรกคราวนี ้เ อง. นี ่เ รีย กวา ลิง มัน ดา ,
หรือลิงมันลางหูใสหนาเอา.
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พวกเราไมส มควรจะถูก ลิง ดา หรือ ถูก ลิง ลา งหู; เพราะวา เดี ๋ย วนี้
เป น ผู ห มดตั วกู แล วมั นก็ ได Summum Bonum หมด ครบทั้ ง ๔ ประการ คื อ
-ความสุข ที่แ ทจ ริง , -ความเต็ม เป ย มแหง ความเปน มนุษ ย,-ความทํา หนา ที่
บริสุ ทธิ์ เพื่ อประโยชนแกหน าที่ , -และความปรารถนาดี คือความรักของมนุ ษย
ความเมตตาของมนุษย.
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เปนอันวา เราไดพูดกันถึงเรื่องบรมธรรมมามากพอสมควรแลว, ขอ
ฝากทานทั้งหลายไวคิดนึกตามความอิสระ ตามความพอใจของตน แลวแตจะเลือก
แลว แตจ ะถือ เอาเทา ไร ; ไมมีการบังคับ โดยหวังอยูวา สติปญ ญามัน มีพ อแลว
มันเห็นเอง มันสมัครใจเอง แลวมันเอาไดหมดเอง, ไมบิดเบือนไมบิดพริ้วไมอะไร
อีก ตอ ไป; แลว มัน ก็ไ ดรับ ผลตอบแทนเกิน คาด คือ ความสนุก สนานอยา งยิ่ง ,
เป น นิ พ พานอยู ในตั วการทํ างานที่ ทํ าอยู เป น ประจํ าวัน . ในขณะที่ ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ต อ
ลูกหลานตาดําๆ อยูนี้ ก็จะไดรับประโยชนเปนความเยือกเย็นในจิตใจ, เหมือน
ไดดื่ม รสของธรรมะของนิพ พานอยูต ลอดเวลา. นี่คือ ผลของการที่เ ราสนใจ
แกไขขอขัดของตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา “บรมธรรม”.
อาตมาขอยุติการบรรยาย เพราะถือเปนเวลาสมควรแกการบรรยาย
ถือวาเราคุยกันเลนเพียงเทานี้ ดวยเรื่อง “บรมธรรม”.
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เรื่ อ ง

เอกายนมรรค
ในฐานะเป น ทางของบรมธรรม ๑
บรรยา ณ โรงเรี ย นสั ม มาชี ว ศิ ล ปมมู ล นิ ธิ
๕ กรกฏาคม ๒๕๐๕
-----------

ทานผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายในวั น นี้ เราจะคุ ยกั น เล น ถึ งเรื่ อง เอกายนมรรค ; วั น ก อน
เราไดพูดกันถึงเรื่อ งบรมธรรม คือ สิ่งสูงสุดที่ม นุษ ยจะตอ งเขาถึงใหได เปนเรื่อ ง
จุด หมายปลายทาง แตว ัน นี ้เ ราจะพูด กัน ถึง เรื ่อ งมรรค หรือ ทางที ่ม ีชื ่อ วา
เอกายนมรรคนั้น มีความหมายเปนพิเศษ สวนนี้แหละคือสวนที่เราจะตองศึกษา
พิจารณา หรือวินิจฉัยกัน.
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เดี๋ยวนี้เราจะไดยินไดฟงพูดกันถึงเรื่อง ทาง แตมันกลายเปนหลายทางไป;
เปนทางนรกเปนทางสวรรค ทางพรหมโลก กระทั้งทางนิพพาน แตแลวก็ดูเหมือน
ไมคอ ยมีใ ครจะชอบ ในเรื่อ งทางนิพ พาน ซึ่ง เรีย กวา เอกายนมรรค; ดูเหมือ น
จะสนใจเรื่อ งสวรรค หรือ เรื่อ งอะไรกัน ทํา นองนั้น เสีย มากกวา และถา เอามา

๑ พุทธทาสภิกขุ บรรยายสมัยที่ดํารงสมณศักดิ์เปน พระราชชัยกวี
๓๗๙
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ใหเลือกพรอมๆ กันละกัน จะสนใจเลือกเรื่องที่เปนความสุข สนุกสนานกันเสียมากกวา.
แตวาทางเหลานั้นไมไดรวมอยูในคําวา “เอกายนมรรค” เลย แมกระทั้งทางที่เรียก
วาทางไปพรหมโลก.
คํ า วา “เอกายนมรรค” หมายถึง ทางสายเอกสายเดีย ว สํ า หรับ
คนๆ เดีย ว, เดิน ไปสู จ ุด ๆ เดีย วคือ นิพ พาน ; ซึ ่ง มีค วามหมายเปน พิเ ศษ
ไม เกี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย ห รื อ สวรรค หรื อ แม แ ต พ รหมโลกเพราะฉะนั้ น เราจึ งต อ ง
ปรับความเขาใจกันเปนพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับทางสายนี้.
ทีนี้ โดยเฉพาะทานที่เปนครูบาอาจารย คําวา ครู อาตมาไดเคยขอรองบาง
ชี้ แจงบ าง ให ถื อเอาความหมายให ถู กต องว า หมายถึ งผู นํ าในทางวิ ญ ญาณ, กํ าลั ง
นํ า ศิษ ยไ ปตามทางวิญ ญาณ จะนํ า ไปไหน ? มีจ ุด หมายอะไร ? นี ้จ ะตอ ง
พิจ ารณาดูอ ยา งละเอีย ด สํ า หรับ ผู ที ่เปน ครูแ ละที ่สํ า คัญ กวา นั ้น ก็ค ือ จะตอ ง
พิจารณาถึงขอที่วา ตัวเองกําลังเดินทางอยูในทางอะไร ? และจะนําเขาไปไหน มีจุดหมาย
อะไร ? นั้ นก็ ยั งไม สํ าคั ญ เท ากั บที่ ว า ตั วเองกํ าลั ง เดิ นทางอยู ในทางอะไร ? และ
อยางไร ? นี่เราจําเปนจะตองทําความเขาใจกันใหชัดวา แมแตครูก็ยังตองถือวา
เปนผูนําคนใหเดินไปตามทางที่เรียกวา เอกายนมรรค นี้ก็เหมือนกัน คือทางที่มีจุดหมาย
ปลายทางเปนนิพพาน นั่นแหละ.
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บั ดนี้ เราลองมาคิด ดูกั นถึ งคํ าพู ด กัน เป น Slogan หรือ เป น ภาษิ ต วา
“ทางใหญ อ ย า พึ ง จร”. นี ้ เ ป น ภาษิ ต บรมโบราณ ของไทย แต ม ั น ก็ เ นื ่ อ งมา
จากทางธรรมะ หรือทางศาสนา; เพราะเราสั มพั นธกั นกั บศาสนาใกล ชิดมากจน
จะพูด อะไรออกมา ก็เ ปน เรื่อ งที ่เ นื ่อ งกัน มากับ ศาสนา หรือ ธรรมะทั ้ง นั ้น .
คนโบราณพูดวา “ทางใหญอยาพึงจร “ นั้นมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับธรรมะ หรือ
ศาสนา ทางใหญ นี้ หมายความวาเดินกันมาก เดินกันจนโลงเตียน เพราะใครๆ
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ก็ช อบเดิน มัน จึง เตีย นขึ ้น เอง แลว กลายเปน ทางใหญ นี ้ม ีค วามหมายวา
ทางใหญที่เดิน กันมากนี้อยาไปเดินเขา;และมันยอมจะบอกอยูในตัวแลววา คน
สวนมากเขาตองการอะไร คนสวนมากก็ตองการความเพลิด เพลิน ความพอใจ
ไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา ซึ่งเขามักจะเขาใจวาเปนตัวตนเสมอ ; เชนเขาพูดวา
“ชอบใจเรา”“ อยางนี้ เขาหารูไมวานั่นแหละคือชอบใจ กิเลส ตัณหา ; เพราะวา
เอาตั ณ หาเปนเราเอากิเลสเปนเรา โดยไมรูสึกตัวอยูเสมอ.
เมื่อกิเลส หรือตัณ หา มันมาครอบครองบัลลังกอันนี้ นั่งเปนตัวเรา
เสีย แลว มัน ก็บ ัญ ชาไปตา งๆ; เพราะฉะนั ้น เราอยา ไปพูด วา “ชอบใจเรา”
นี ้ ร ะ วั ง ให ด ี มั น “เร า ” อ ะ ไร กั น แ น , มั น เรา กิ เ ล ส ตั ณ ห า ห รื อ ว า เรา
ที่ เป น ธรรม นี้ เราต อ งยุ ติ ธ รรม ต อ งไม เข า กั บ ใคร ไม เข า ใครออกใคร, ต อ ง
ไม ก ระดากที ่จ ะวิน ิจ ฉัย หรือ พิพ ากษาตัว เอง โดยเหตุที ่ค นเรามีก ิเลส ตัณ หา
เปน เครื่อ งชัก จูง ไป, มีค วามอยากของกิเลสเปน เครื่อ งชัก จูง ไป, มัน จึง ไปชอบ
เหมือ นๆ กัน ; หรือ ที ่เรีย กวา “เดิน ” “ในที ่นี ้ ไปแสวงหา ไปกระทํ า ไปเสวย
ผลของการกระทํา เหมือ นๆ กัน จนเกิด เปน แนวอัน ใหญขึ้น มา ผูก ลา วภาษิต นี้
รูดีวาหมายถึงอะไร จึงไดกลาววา : “ทางใหญอยาพึงจร” อยาไปเดินเขา.
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ทางใหญ ที่ นี้ ก็ ห มายความถึ ง ทางที่ เป น ไปตามกระแสของกิ เลส
ตัณ หา, คือ พัว พัน อยู ใ นกาม , ดว ยวัต ถุก าม, ดว ยกิเลสกาม, หรือ ที ่เ รีย กอีก
อยา งหนึ ่ง วา กามสุข ัล ลิก านุโ ยค ไดแ กส ภาพที ่พ ัว พัน อยู ใ นกาม, ประกอบตน
ใหพัวพันอยูในกาม ; เปนเรื่องที่ใหญ ที่สุดในโลก จนเปนเรื่องธรรมดาของโลกไป
นี้คนเขาจึงเรียกวา “ทางใหญ ” ; และแทบจะกลาวไดวาคนทั้งหมดเปนอยางนั้น.
เพราะฉะนั้นมันจึงไดแกการตามใจตัว คือการตามใจกิเลส; แลวก็เห็นแกตัว คือเห็น
แกกิเลสนั่นเอง เพราะฉะนั้นถาเดินตามทางนี้ก็หมายความวา มีความเห็นแกตัว
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เพราะสิ่งที่เรียกวากามนั้นแหละ เมื่อลุมหลงเขาแลว ก็เปนเหตุใหเห็นแกตัว ที่จะ
กอบโกยสิ่งที่เรียกวา “กาม”.
ปญหาของโลก เราในปจจุบันนี้ มันก็ไมมีมูลมาจากอื่น มันมีมูลมาจาก
สิ ่ง ที ่เ รีย กวา กามซึ ่ง เราจะเรีย กวา วัต ถุน ิย มหรือ อะไรก็ไ ดซึ ่ง มีค วามมุ ง หมาย
ใกล เคี ย งกั น กล าวคื อ หลงใหลสนุ ก ในรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส สั ม ผั ส ธั ม มารมณ
ตามวิสัย ของชาวโลก สิ่ง ที่เรีย กวา รูป เสีย ง กลิ่น รสสัม ผัส ถา เรีย กตามบาลี
เขาเรียกวา “วัตถุ” , แมวามันจะไมเปนวัตถุเปนกอน เปนของแข็ง ก็ยังเรียกวา
วัต ถุ รูป นั ้น พอจะเห็น เปน วัต ถุ ; แตเ สีย งหรือ กลิ่น หรือ รสอยา งนี ้ ขนาดถึง
สัม ผัส ผิว หนัง อยา งนี้ มัน ไมใชตัว วัต ถุ , แตก็เรีย กวา วัต ถุอ ยูนั้น เอง; เพราะ”
มัน เนื ่อ งอยู ด ว ยวัต ถุ, มีร สที ่เกิด จากวัต ถุ, เพราะฉะนั ้น จึง รวมเรีย กเสีย งา ยๆ
อยา งเดี ๋ย วนี ้ก ็เ รีย กวา วัต ถุน ิย ม : หมายถึง ลุ ม หลงในวัต ถุ, นิย มรสของวัต ถุ
อั นเป นความสุ ข ความเพลิ ดเพลิ น อั นเกิ ดมาแต วัตถุ ซึ่ งในบาลี เรียกว า “กาม”
และเรียกวา “กามสุขัลลิกานุโยค”.
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ในครั้งพุทธกาล ก็มีพวกใหญ พวกหนึ่ง ที่เปนวัตถุนิยมจัด เปนพวกที่
เรียกวา “กามสุขัลลิกานุโยค” มีศาสดาชื่อ จารวกะ หรือชื่อ โลกายตะ, นี้เป น
เรื่อ งวัต ถุ เรื่อ งโลกทั ้ง นั ้น พวกนี ้เ องสอนเรื่อ งการแสวงหาความสุข จากวัต ถุ
และเมื่อ ไดค วามสุข จากวัต ถุถึงที่สุข เขาก็เรีย กวานิพ พาน, เขาจึงมีก ามารมณ
ชั ้น สูง สุด และประณีต เปน นิพ พาน นี ่ค ือ เรื่อ งของทางใหญ; ในที ่ส ุด ก็เ ปน
เรื่อ งตามใจตัว คือ ตามใจกิเ ลส และเห็น แกตัว ที่จ ะไดวัต ถุเ หลา นี ้ ตกมาถึง
สมัยนี้ยิ่งเปนมากขึ้น; เพราะวา ความเจริญในทางวัตถุนั้นมันวิ่งไปทางเดียว, มัน
เจริญ อยา งวิ่ง ไปทางเดีย ว แตค วามเจริญ ในดา นลึก ไปในทางจิต หรือ ในทาง
ธรรมนั้น แมแ ตจ ะคลานตว มเตี้ย มมัน ก็ยัง ไมได;มัน แทบวา จะหยุด ชะงัก หรือ
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ถูก ลืม ถูก ละ กัน ไปเสีย เลย เพราะฉะนั ้น คนในสมัย นี ้จ ึง พา ยแพแ กว ัต ถุม าก
ยิ ่ง ขึ ้น ; เพราะมัน มีอ ะไรที ่เ ขา มาเสนอสนองทดแทนไมใ หม ีเ บื ่อ กัน ได พอเบื ่อ
อยา งนี ้ หรือ ไมทัน จะเบื่อ อยา งนี้ ก็ม ีอัน อื่น เขามาแทนแลว นี่คือ ความกา วหนา
ทางวัตถุ.
ฝายเด็ ก ๆ ของเราเมื่ อควบคุ มตั วไวไม ได หรือผูปกครองก็ไม สามารถ
ควบคุม ไวไ ด ก็เ ลยเปน บา วเปน ทาส ของวัต ถุกัน ไปหมดแทบทั ้ง โลก มัน จึง
เหมือ นกับ มีโลกอัน ใหม ซึ่งมีปญ หาอยางใหมที่ไมรูวาใครจะแกกัน อยางไร จน
เวียนหั วไปหมด , จนบางพวกแทบจะยอมวา ปลอยมั นไปตามเรื่อง; ถื อเอาเป น
โลกใหม , บั ญ ญั ติ ศี ล ธรรมกั น ในรูป ใหม จนจะถื อ ว า กาเมสุ มิ ฎ ฉาจาร นี้ ไม มี อ ยู
ในระบบของศีลเสียแลว : คือวา ศีลขอกาเมสุมิจฉาจาร อะไรทํานองนี้ เลิกได
ไมตองมี บางพวกเกิดหันเหไปมากถึงอยางนี้.
มันจึงเปนเรื่องที่เห็นไดชัดวาเปนอันตรายอยางยิ่ง คือ เมื่อเด็กๆ เหลานี้
เติบโตขึ้น เปนผูปกครองประเทศชาติ หรือวาเปนเจาของประเทศชาติขึ้นมาเต็มตัว
เขาก็จ ะพาโลกนี ้ห ัน เหไปตามทางนี ้ม ากขึ ้น ; ในที ่ส ุด ก็จ ะตกเปน ทาสของวัต ถุ
ถึง ขนาดที่ห นา มืด ตาลาย ประหัต ประหารกัน โดยไมมีค วามรูสึก อะไร, คือ วา
คนฆาคนโดยไมมีความรูสึกอะไร, คลาย ๆ กับวา ฆามดฆาปลวก ฆาแมลงอะไร
อยา งนี้; แลว โลกก็จ ะถึง อวสานต นี้เห็น ไดวา ทางใหญนี้มัน นํา ไปสูผ ลอยา งนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี ้เราลองนึก เทีย บคู ต รงกัน ขา ม เราก็จ ะไดคํ า วา “ทางเล็ก ” เมื ่อ
ทางใหญมีค นเดิน มากทางเล็ก ก็ห มายความวา ไมคอ ยจะมีใครเดิน ; มัน ก็ค อย
จะแคบ คอยจะหาย จนไมเปน ทางอยูเสมอ ถา กลา วตามหลัก ธรรมในแงข อง
ศาสนา ก็ คื อ ที่ เราเรี ยกกั นว า “อั ตตกิ ลมถานุ โยค” -คื อการประกอบการทรมานกาย,
พวกนี ้ม ัน ตรงขา มกับ พวกแรก ซึ่ง หลงใหลในวัต ถุก าม; สว นพวกนี ้ม ัน ตั ้ง ขอ
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รังเกีย จกามจนเลยขอบเขต เปน บา เปน หลง ถึงกับ จะทําอัน ตรายอวัย วะตา งๆ
ซึ่งเปน ที่ตั้งของการบริโภคกามใหไรส มรรถภาพไป เขาทรมานดวยวิธีตาง ๆ ให
รางกายเจ็บปวด ใหอวัยวะสูญเสียสมรรถภาพ เพื่อวาใจจะไดไมนอมไปในทางกาม.
ฝา ยทางเล็ก นี ้ เขาหลงใหลไปถึง กับ วา กามนี ้เ ปน ขา ศึก โดยตรง
เพราะฉะนั้นเขาจะตองทําลายมันเสียโดยสิ้นเชิง, ทําลายตนตอ ทําลายเครื่องมือ
ที่จะบริโภคกาม อะไรทํานองนี้เสีย จึงทําทุกกรกิรยา ทั้งที่ความจริงก็ฝนความรูสึก
อยา งยิ่ง ; แตทํ า ไปไดก ็เพราะความหลง เพราะฉนั ้น มัน จึง เปน การทํ า ลายตัว
ในเมื ่อ พวกแรกเห็น แกต ัว จัด ไปในทางวัต ถุ พวกหลัง นี ้ม ัน ก็ทํ า ลายตัว แลว ยัง
สอดแทรกอุดมคติ ในพวกที่นับถือพระเจาวา : พระเจาจะชอบใจในเรื่องทรมานตัว,
แลว ก็จ ะไดโปรดใหไดอ ยูกับ พระเจา ; แลว ก็เลยทรมานตัว เองกัน ใหญ อยา งนี้
เราเรียกวา ทางเล็ก.
ยังมีอะไรอื่นอีกไหมที่ไมใชทางใหญ หรือทางเล็ก? เราก็ตองมีคําพูดที่
ถู ก บั งคั บ ให ใช คื อ คํ าว า “ทางสายกลาง“ หรื อ ทางที่ พ อเหมาะพอดี ซึ่ งในทางพุ ท ธ
ศาสนาเรีย กวา มัช ฌิม าปฏิป ทา ; แลว ยัง หมายความวา กลาง หรือ พอดี ;
คือมีความมุงหมายที่จะควบคุมตัวใหเหมาะสม ไมตามใจตัว ไมฝนใจตัว แตจะ
ควบคุมตัวใหพอเหมาะพอสม พอดี หรือถูกวิธี; แลวก็เปนไปเพื่อใหตัวเองมีความ
เจริญ ในทางธรรม ไมเปน การเห็น แกต ัว ไมเปน การทํ า ลายตัว อยา งบา คลั ่ง แต
เป น การทํ า ให ง ดงาม ให บ ริ ส ุ ท ธิ ์ ให ส ะอาด สว า ง สงบ อะไรทํ า นองนี้
เราเลยเรี ย กว า “ทางสายกลาง” หรือ มัชฌิมาปฏิปทา.
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นี่เราจะเห็นไดงาย ๆ วา มันก็มีทางจะแยกใหเห็นไดเปน ๓ พวก คือ
ทางใหญ ทางเล็ก และ ทางพอดี. เพราะฉะนั ้น สิ ่ง ที ่เ รีย กวา เอกายนมรรคนี้
จะอยูในพวกไหน? ทานทั้งหลายก็จะมองเห็นไดในทันทีแลว วาอยูในพวกที่พอดี,
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ที ่เ รีย กวา สายกลาง หรือ มัช ฌิม าปฏิป ทา นี ่เ ราไดเ คา เงื่อ นเปน เงาๆ แลว วา
เอกายนมรรคนี้ คื อมั ชฌิ ม าปฏิ ป ทา. ทางใหญ ก็ ไม เอา ทางเล็ กก็ ไม เอา เอาทางที่
พอดี, เรียกวาไดเคาเงื่อนโดยกวางๆ ไวที่กอน โดยรายละเอียดเราจะไดดูกันตอไป.
ตอนนี้ อาตมาอยากจะ ให ความสนใจในคํ าวา “ทาง” กั นเป นพิ เศษสั ก
หนอ ย คํา วา “ทาง” นั ้น โดยที ่แ ทมัน เปน ชื่อ ของธรรมะ, อยา ไดเ ขา ใจกัน วา
เป น อย างอื่ น เลย คํ าว า ทาง ในที่ นี้ เป น ชื่ อ ของธรรม โดยที่ เรายื ม มาจากชาวบ า น.
ภาษาชาวบาน ตามธรรมดา หมายถึงทางเดินดวยเทา ทางเกวียน ทางคน ทางสัตว
อะไรก็ตาม ที่เรียกวา “ทาง” นี้ มันเปนทางตามภาษาชาวบานพูดสวน “ทาง”
อันเปนเรื่องทางจิตใจนี้เพิ่งเกิดมาทีหลัง เมื่อเขาพบแนว พบสายของการปฏิบัติ เขาไม
รูวาจะเรียกวาอะไรดี เขาก็เรียกวา ทาง โดยไปยืมคําชาวบานมาเรียก เพราะฉะนั้น
คําวา ทาง จึงเปนชื่อของธรรมะ. เมื่อนักคิดนักคนทางจิตทางใจออกไปคิดไปคน
จนพบแนว หรือ สายอะไรอันใดอันหนึ่ งแลว เกิดความรูสึ กวา นี่ มั นเป น “ทาง”,
มันเปนหนทาง, เลยคิดถึงคําวา “ทาง” ออกกอนคําอื่น จึงเลยเรียกวา “ทาง”.
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ทีนี้ เราดูความหมายของคําวา “ทาง” กันใหกวางๆ. อาตมาอยาก
จะชั กชวนให มองกวางออก ไปถึ งทุ ก ๆศาสนา หรือทุ กๆแขนงของการคิ ดนึ ก ไม ใช
จํากัดอยูแตในวงพุทธศาสนาเรา เมื่อเรามองกันอยางกวาง ๆ อยางนี้แลว เราจะ
พบวา ผูที่ ทอดตนลงเป นสะพานนั้ นก็ เรียกวา “ทาง” เหมื อนกั น, นี้ เราหมายถึ ง
พระเยซูแหงศาสนาของพวกคริสเตียน เพราะวาพระเยซูไดกลาววา : “เราแหละ
คือ ทาง” ที่พ ระเยซูก ลา ววา เราแหละคือ ทางนั้น หมายความวา คนทั้งหลาย
จะถึง พระเปน เจา ได ก็ต อ งไดผ า นทางพระเยซู, คือ เขา มาติด ตอ กับ พระเยซู,
ประพฤติตามคําสอนของพระเยซู ; เพราะวาพระเยซูไดรับมอบ Revelation จาก
พระเปนเจาใหมาบอก,และยิ่งกวานั้น พระเยซูทอดชีวิตลงไป คือ ยอมตาย เพื่ อ
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ใหสัตว คือคนเหลานั้น ไดมีโอกาสเห็นความเสียสละของพระเยซู, และไดกลับใจ
เพราะการตายของพระเยซูนั้น เรียกวาพระเยซูไดเอาชีวิตเปนเดิมพันสําหรับทอด
สะพานใหค นเดิน ระหวา งโลกนี ้ก ับ พระเจา ทีเดีย ว นี ้เราก็เรีย กวา “ทาง” ได
เหมือนกัน,หมายความถึงผูที่ทอดตนลงเปนทาง ลงเปนสะพานเลย เอาชีวิตเปน
“ทาง” ใหผูอื่นเลย.
เราลองคิด ดู พวกครูบ าอาจารยทั ้ง หลาย เปน อยา งนี ้ห รือ เปลา ;
คือไดทอดตนลงเปนสะพานสําหรับใหเด็กๆ ของเรานี้เดินไป สูจุดหมายปลายทางของ
ชี ว ิ ต มนุ ษ ย ห รื อ เปล า . ข อ นี ้ เ ราหมายถึ ง การเสี ย สละ ถ า ครู เ ป น ลู ก จ า ง
ยอมไมมีการทอดตนอยางนี้ มีแตจะทํางานใหเสร็จไปวันหนึ่งๆ เพื่อครบเดือนแลว
ก็รับ เงิน เดือ น ทา นจงดูไปเถิด ครูเปน อยา งนี้ม ากมายทีเดีย ว; ผูที่เรีย กตัว เอง
วาเปนครูแท ๆ ก็ยังเปนเสียอยางนี้ มีครูอยูสักจํานวนนอยหนึ่ง ที่มีจิตใจสะอาด
มีจิตใจกวางพอที่จะทอดตัวลงเปนสะพาน ดวยมีความรูสึกวา ความสุขมีอยูในการงาน
เหมือนที่ วา Summum Bonum ขอหนึ่ งซึ่ งวา duty for the duty 's sake ที่ ได วามา
แลวคราวกอน.
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ครูที่ทําหนาที่เพื่ อประโยชนแกหนาที่ มีความสุขอยูในหนา เงินเดือน
หรือ อะไรนั้น เปน ขี้ฝุน เปน ขยะมูล ฝอยไปเลย กลายเปน เครื่อ งบูชาคุณ ไป; ครู
พวกนี้เทานั้นแหละ ที่จะเปนผูทอดตนลงเปนสะพาน หรือเปนทางดวยความเสียสละ;
ทําทุกอยางทุกวิถีทาง ที่จะใหสัตวคือหมายถึงเด็ก ๆ ตาดํา ๆ ผูจะเติบโตขึ้นทุกวันนี้
เดิน ไปไดโดยแทจ ริง โดยเร็ว โยสะดวก เพราะฉะนั้น ถา เรามีค รูป ระเภทนี ้กัน
ใหม ากสัก หนอ ยแลว การศึก ษาอบรมของเราก็ด ีขึ้น กวา นี ้ม าก เพราะวา ครู
นั่นแหละยอมเปนทางเสียเอง, ยอมเปนทางดวยตนเอง.
ดูใหลึก ยิ่งไปกวานั้ น เราก็ตองกลาว ขอปฏิบัติไปตามทางสายกลาง
ที่กลาวแลวนั่นแหละ นําไปสูจุดปลายทาง, ซึ่งไดแกความไมเห็นแกตัวโดยสิ้นเชิง
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คือ ความไมมีตัว ไมมีต น,ไมมีตัว กู ของกู โดยสิ้น เชิง นั่น แหละเปน ปลายทาง.
การปฏิบ ัต ิจ ากความเห็น แกต ัว ไปสู ค วามหมดความเห็น แกต ัว นี ้ค ือ “ทาง“
ซึ่งเรียกวา มั ชฌิ มาปฏิ ปทา เป นขอปฏิ บั ติ ในทางพุ ทธศาสนาอย างละเอียดชัดเจน
โดยเฉพาะ ที่เรียกวา ธรรม หรือธัมมะ กลาวคือทางหรือมีองคแปด.
แลวเราก็มีขอที่ตองคิดตอไปอีกวา พวกครูเรานี้มีกันหรือเปลา, คือวา
พวกครูเรานี ้กํ า ลัง เดิน อยู ใ นทางสายกลางนี ้ห รือ เปลา , หรือ วา สว นมากกํา ลังไป
วิ่งอยูในทางสายใหญ ; หรือวาจะมีครูบางพวกซึ่งมีอยูนอยเต็มทนไปวิ่งอยูในทาง
สายเล็กก็ตามใจ แตวาครูที่เดินอยูในทางสายกลางนั้นมีอยูสักกี่มากนอย?
ขอใหล องคิด ดูใ หด ี ๆ วา ครูที ่เปน ลูก จา ง สู ทํ า งานเพื ่อ จะไดค า จา ง
แลวละก็ ไมมีหวังที่จะเดินในทางสายกลาง; เพราะวาจิตใจมันไหลไปสูทางสายใหญ
เสีย หมดแลว , ไมมีเ หลือ ไวสํา หรับ เดิน ทางสายกลาง เพราะฉะนั้น จึง ไมมีส ติ
ปญ ญาที ่เฉีย บแหลม อัน เปน สติป ญ ญาที ่เกิด มาจากความไมเห็น แกต ัว , และเปน
สติ ป ญ ญาที่ เฉี ย บแหลมที่ ส ามารถจะควบคุ ม จิ ต จะฝ ก สอนจิ ต ,หรือ ตลอดจนบัง คับ
ตัวครูเองใหเปน แบบฉบับ ที่ดี, นํา ศิษ ยไปดวยการทําตัวอยา งที่ดีใหดูได หรือ มี
ความสุข ใหด ูไ ด เพราะฉะนั ้น เมื ่อ สิ ่ง ที ่เรีย กวา “ทาง” หมายถึง มัช ฌิม าปฏิป ทา
นี้แลว ก็มีปญหาวา ครูเรามีกันหรือเปลา.
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“ทาง” อีก ความหมายหนึ ่ง มัน หมายถึง ความลึก ซึ ้ง , ความจริง
ที่ล ึก ซึ้งอัน หนึ่งของธรรมชาติ ; มัน ไดแ กตัวธรรมะที่ล ึก ซึ้ง ขอ นี้ก็อ าจจะเล็ง ถึง
ศาสนาที่เรียกกัน วา เตา ของจีน เมื่อ พูด ถึงศาสนาเตาของจีนแลว ตองหมาย
ความถึง คํ า สอนที ่ถ ูก ตอ งของเลา จื ๊อ จวงจื๊อ , พวกนั ้น จริง ;อยา เอาพวกเตา
เดี ๋ย วนี ้ ซึ ่ง เหลือ แตเพีย งจุด ธูป บูช าไหวห ัว สิง หโตหิน ; อยา งนั ้น ไมใ ช นั ้น มัน
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เปน เพีย งของผิด หรือ เนื ้อ งอกที ่ง อกออกมา จนเลยขอบเขต ซึ่ง ยอ มมีก ัน อยู
ทุกศาสนา. แมในพุทธศาสนาก็มีอะไรงมงายอยางมากมาย, ในคริสเตียนก็มีอะไร
งมงายอยางมากมายของคนชั้นหลัง ; เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงศาสนาไหน เราตอง
เล็งถึงสวนที่มันถูกตองหรือของตนเดิมจริงๆ.
พวก เตา เขาถือวา มีคําวา ทางคําเดียวเทานั้นก็พอแลว ที่จะเขาถึง
คําวา เตา คําวา เตา เขาแปลวา “ทาง” ; แตหมายถึงธรรมะที่ลึกซึ้ง ที่ตาม
ธรรมดาคนธรรมดาจะมองไมเ ห็น . ตอ งศึก ษาตอ งคิด คน จึง จะมองเห็น .
สิ่งที่เรียกวา เตา มันมีความหมายเปนอสังขตธรรม คือ สิ่งที่ไมมีปจจัยปรุงแตง
ไมมีเกิดไมมีเปลี่ยน ไมมีตายอะไรเหมือนกัน ; สิ่งที่เรียกวา เตา โดยแทจริงนั้น
เปนอยางนี้ เขาเรียกมันวา “ทาง”.
ถาเราเอาความหมาย หรือความจริงอันลึกลับของธรรมชาติอันหนึ่ง
เปน ทางแลว ; เราก็จ ะตั ้ง ปญ หาถามครูบ าอาจารยวา ไดเขา ถึง สิ ่งนี ้, ไดเดิน
ถึง สิ ่ง นี ้ก ัน แลว หรือ ยัง หรือ แมแ ตเ พีย งความสนใจก็จ ะมีห รือ ยัง นี ่ม ัน เปน เรื่อ ง
ที่ ยิ่ ง ลึ ก มากขึ้นไปอีก หรือยิ่งมากขึ้นไปอีก.
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ที ่อ าตมานํ า มากลา วนี ้ ก็เพื ่อ จะชี้ใ หเห็น วา คํ า วา ทางนี ้ม ัน หมาย
ไดถึง ๓ ความหมาย :ผูที่ท อดตนลงเปน สะพานเองก็ไ ด, ตัว สะพานเองก็ไ ด,
หรือจุ ดหมายปลายทาง เอามาเรียกว าทางเสี ยก็ มี เช น คํ าว าเต าเป น ต น มั น มี
ปญหาที่ครูบาอาจารยจะตองตั้งขึ้นสําหรับตอบแกตัวเองวา : เราเปนผูทอดตนลง
เปน สะพานหรือ เปลา; หรือ วาเรามี “ทาง” อัน เปน มัช ฌิม าปฏิป ทาหรือ เปลา ;
หรือเราเขาถึงจุดหมายปลายทางหรือเปลา.
คํา วา “เอกายนมรรค” นี ้ม ัน หมายความถึงขอ ปฏิบ ัต ิสํา หรับ ใหเดิน
ไปจุ ด หมายปลายทาง. เราควรพิ จ ารณาถึ ง คํา ๆ นี ้ โ ดยละเอี ย ดสั ก หน อ ย :
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คําวา เอกายน นี้เถียงกันมาก เพราะวาคําบาลีนี้มันถอดรูปตามวิธีของไวยากรณ
ไดม ากกวา ๑ รูป ภาษาบาลีเ ขาเปน อยา งนั ้น คือ ถอดไดเ ปน ๒ รูป ๓ รูป
เพราะฉะนั้น คํา วา เอกายน ใครจะมีเ หตุผ ลมาแปลก็แ ปลไดทั้ง นั้น อยา งวา
ทางเดีย ว ทางเอก อยา งนี้ก็ไดเหมือ นกัน , หรือ วา ทางสํา หรับ บุค คลผูเดีย วไป
อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน, แลวก็ทางเพื่อใหถึงสิ่ง ๆ เดียวใหถึงปลายทางเพียงสิ่งเดียว
ก็ไดเหมือนกัน อาตมาเลยถือเอาเสียทั้งสามอยางเลย, เอาทั้งสามความหมายเลย ;
จึง พูด ติด กัน ไปเปน พวงเลยวา :- ทางๆ เดีย ว สํ า หรับ บุค คลผู เ ดีย ว เดิน ไป
สู จุ ด หมายปลายทางเพี ย งอย างเดี ย ว. นี่ ได ค วามหมายของคํ าว า เอกายนมรรค
อยางนี้.
ต อไปนี้ เราก็ พิ จารณาความหมายของมั นที ละอย าง เช น ว า : ทางเดี ย ว
นี ้ก ็ หมายถึง ศีล สมาธิ ปญ ญา , ที ่เ ราชอบเรีย กกัน วา มรรค ตรงนี ้อ าตมา
อยากจะแนะหรือย้ํา ทั้ง ๆ ที่เคยแนะหรือย้ํากันมาบางแลววา มรรคนี้ ทาง ๆ เดียว
หรือมรรคนี้ พระพุทธเจาทานไมไดเรียงลําดับไววา ศีล สมาธิปญญา ; แตทาน
เรีย งลํ า ดับ วา ปญ ญา แลว ศีล แลว สมาธิ เรื่อ งนี ้ไมใชเล็ก นอ ยเลย ; บางที
จะเปนเพราะประมาท สะเพรา มองขามความจริงเหลานี้ไป จึงไดทําใหการปฏิบัติ
ของพวกเรา ชะงัก ติด ตัน และลม เหลวในที่สุด ; เพราะเราไปมั่วเรีย งลดับ ศีล
สมาธิ ปญญานั่นเอง, เราไมเรียงลําดับที่พระพุทธเจาทานเรียงไวให วา ปญญา
แลว ศีล แลว สมาธิสํา หรับ ผูที่รูเรื่อ งนี ้ดีอ ยูแ ลว เพราะเคยเรีย นนัก ธรรมตรี โท
เอก มาแลว ก็รูอ ยูแ ลว , แตค นที ่ไ มเ คยเรีย นอาจจะไมรูก็ไ ด เพราะฉะนั ้น จึง
นํามาพูดใหฟงดังนี้:-
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องค ๒ นั ่น คือ ปญ ญาเรีย กวา สัม มาทิฏ ฐิ กับ สัม มาสัง กัป โป นี ้เปน ปญ ญา;
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องคที ่ ๓-๔-๕ นั ้น เปน ศีล คือ สัม มาวาจา สัม มากัม มัน โต สม มาอาชีโ ว ;
องคที ่ ๖-๗-๘ นั ้น เปน สมาธิ ; คือ สัม มาวายาโม สัม มาสติ สัม มาสมาธิ.
ทา นจะเห็น ไดว า ทัน ที มีก ารเรีย งลํ า ดับ เปน ปญ ญา แลว เปน ศีล แลว เปน
สมาธิ,ทางที ่ถ ูก มัน ตอ งเปน อยา งนี ้ มัน ตอ งเปน ปญ ญานํ า หนา กอ นเสมอไป ;
มิฉ ะนั้น มัน หลงทางตายคือ ไปรัก ษาศีล เขา โดยไมมีปญ ญา ไมมีสัม มาทิฏ ฐิ
มันก็เปนศีลเขารกเขาพงไปหมด ;เหมือนที่เขารักษาศีล เพื่อความขลัง เพื่อความ
ศัก ดิ ์ส ิท ธิ์, รัก ษาศีล ใหม ีโ ชคดี รัก ษาศีล แรกเอาสวรรควิม าน เพื ่อ ไปสวรรค
อยางนี้มันเขารกเขาพงไปหมด ; เพราะไมเอาปญญานํามากอน.
ถาเอา สัมมาทิฏฐิ องคแรกของมรรคมากอน มันบอกวาอะไรคืออะไร :
ทุก ขค ือ อะไร,เหตุใ หเกิด ทุก ขค ือ อะไร, ความดับ สนิท แหง ทุก ขนั ้น เปน อยา งไร,
ทางใหถึงความดับ สนิทแหงทุกขนั้น เปนอยางไร ; มันเลยหลงไปไมได ไมมีทาง
ที่จ ะใหไ ปรัก ษาศีล เพื ่อ ขลัง เพื ่อ ศัก ดิ์ส ิท ธิ์ เพื ่อ โชคดี เพื ่อ ไปสวรรค ; แตจ ะ
รักษาศีลเพื่อเดินไปสูความหมดความเห็นแกตัว, ปลดเปลื้องความเห็นแกตัว,ไมมีตัว
ทั้งนั้น, เปนการรักษาศีลเพื่อขจัดขัดเกลาความเห็นแกตัว, มุงไปสูความหมดความ
เห็นแกตัวทั้งนั้นเลยไมวาจะมีศีลขอไหน นี่มันจะถูกตองอยางนี้ไมออกนอกทาง.
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นี่แหละ ระวังใหดี จะตองเอาปญญาไวขางหนา แลวศีล แลวสมาธิ ;
ทีนี้ทํามันไปมันก็ยอนกลับมาเสริมปญญาใหแรงยิ่งขึ้นไปอีก ปญญาก็สงศีลและสมาธิ
ใหแ รงยิ ่ง ขึ้น ไปอีก เมื ่อ ศีล สมาธิแ รงยิ่ง ขึ ้น ไปอีก ระดับ หนึ ่ง แลว ก็ย อ นกลับ ไป
สงเสริมปญ ญาใหแรงยิ่งขึ้นไปอีก ; มันเปนวงคือสัมพันธกันอยูอยางนี้ ลักษณะ
เชน นี้เรีย กวา ทางอยา งถูก ตอ ง, เปน ไปอยางถูก ตอ ง จะตอ งใหป ญ ญานํ า หนา
เหมือนกับเข็มทิศ หรืออะไรทํานองนั้นเสมอไป.

www.buddhadassa.in.th

เอกายนมรรค

๓๙๑

ที่วา “ผูเดียวเดิน” นี้เราหมายถึงกฏแห งกรรม เป นของเฉพาะคน ;
ผูใดทําผูนั้นจะตองไดรับผล เพราะวากรรมนั้นมันอยูที่ กาย ที่วาจา ที่ใจ ของผูที่
กระทํา นั้น เอง เพราะฉะนั้น จึง แทนกัน ไมได แมวาหลายคนจะทํา เหมือ น ๆ กัน
มันก็มีสวนที่วาตางคนตางทํา ; จะไดรับผลกรรมของตนๆ แมวาจะทํารวมกัน จนมี
ผลรวมกัน คราวเดียวกัน ; นี้ก็ตองถือวามันเปนผลเฉพาะคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้น
เราจะตอ ง ระมัด ระวัง ในขอ ที ่ว า อยา ไปหวัง ที ่จ ะใหค นอื ่น ชว ย , อยา ไปหวัง
พระเจา ชว ย, อยา ไปหวัง เทวดาชว ย, อยา ไปหวัง โชคชะตาชว ย จะไปดูห มอ
ไปสรางศาลพระภูมิอะไรนั้น มันเปนเรื่องของเด็กอมมือ; มันจะทําความสะบายใจให
ก็แตเด็กอมมือ และผูใหญที่มีลักษณะอยางเดียวกับเด็กอมมือ, จึงจะสบายใจ อุนใจ
ในการกระทํา เพีย งเพื ่อ บูช าเทวดา หรือ โชคเคราะหอ ะไรตา ง ๆ นั้น มัน ไปเอา
สิ่งภายนอก หรือบุคคลอื่น สิ่งอื่นมาเปนที่พึ่ง หรือมาเปนหลัก.
ที่ถูกมันจะตองเอาตัวเองเปนหลัก ดวยบทที่บัญญัติไวโดยเด็ดขาด, มี
พุ ทธภาษิ ตที่ เด็ ดขาดวา พึ่ งตน : -” ตนเป น ที่ พึ่ งแก ตน “ นี่ แล ว ก็ จะได ประกอบ
กรรมที ่ถูก ที่ค วร จนกระทั้งถึงกรรมที่ ๓ คือ พน ไปจากดีจ ากชั่ว ไมเห็น แกตัว .
กรรม ดี ก รม ชั ่ ว นั ้ น ระวั ง ให ด ี , กรรม ที ่ ๑ ที ่ ๒ นั ้ น ระวั ง ให ด ี , มั น ยั ง
วนเวีย นอยู ก ับ ตัว ยัง เห็น แกต ัว อยู นั ้น แหละ. ผู ที ่ร ัก ดี ทํ า ดีนั ้น มัน ก็ย ัง เห็น
แกตัวอยู ; ตอเมื่อ ถึงกรรมที่ ๓ คือการปฏิบัติมรรค ผล นี้ซึ่งจะทําลายความ
เห็นแกตัวเสียไดสิ้นเชิง นั่นแหละจึงจะเปนกรรมที่ ๓ ที่เรียกวาอยูเหนือดีเหนือชั่ว
เปนเอกายนมรรคโดยตรง คือทําใหถึงความไมทุกขจริง ๆ ได.
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ที่เ รีย กวา “สู จ ุด ๆ เดีย ว” ในปลายทางนั ้น เราหมายถึง นิพ พาน.
ขอนี้เราหมายถึงภาวะที่หมดตัว ดับ ตัวเอง ดับ ตัวตน เสีย สนิท ; ไมมีความรูสึก
ยึดมั่นถือมั่นดวยอุปทานวา มีตัวเราหรือมีของเรา : คือตัวตนดับไปสนิท เพราะ
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ความหมดไปแหงอุปทานนี้ ; นี้เรียกวาจุดเดียว สูปลายทางนี้ มีแตอยางนี้เทานั้น
ไมมีอยางอื่น ; ไมใชที่พรหมโลก ไมใชที่สวรรค หรือไมใชเมื่องมนุษยที่สวยงาม
ในโลกพระศรีอารย อะไรทํานองนี้ มันตองเปนความดับ ตัวที่เกิดมาจากอุปทาน
วาตัวกู วาของกู นี้ นั่นแหละคือภาวะที่มุงหมายปลายทาง เปนอยางนั้น.
ถายังไมถึงปลายทาง ก็หมายความวา มีตัวเบาบาง มีตัวแตนอย ๆ,
คือมีความเห็นแกตัวนอยๆ ; จากความเห็นแกตัวเลว ๆ มาเปนความเห็นแกตัวที่ดี ๆ ,
จากความเห็น แกต ัว ที ่ดี ๆ เปน ตัว ที ่ดี ๆนั ้น ใหม ัน นอ ยลง, ใหม ัน บางลงจนไมมี
ความเห็นแกตัว ; หมดความรูสึกวามีตัว ก็เลยเปนที่สุด จุดหมายปลายทางอยางนี้ .
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา เอกายนมรรค หรือ มัชฌิมาปฏิปทาของเรานี้ มันนําไปสู
จุดหมายปลายทางอยางนี้.
ทีนี้เราเหลือบดูกันอีกที ใหตลอดสายวา มันตั้งตนไปจากความเห็นแกตัว,
ความมีตัวนี้,ไปสูค วามไมมีตัว; ความไมเห็น แกตัวโดยประการทั้งปวงนั่น แหละ
คือ เอกายนมรรค. ปุถ ุช นคนธรรมดาสามัญ นั ่น มีต ัว , มีค วามรูสึก วา มีต ัว กู
ของกู เหมือ นที่เคยกลา วแลว เมื ่อ วัน กอ น สว นพระอรหัน ตก็คือ ตรงขา ม ไมมี
ความรูสึ กวา วาตั วกู ของกู ; เพราะฉะนั้ น ทางที่ จะเดิ น ระหวางความเป น ปุ ถุ ชน
ไปสูค วามเปน พระอรหัน ตนี้เรีย กวา เอกายนมรรค เสน เดีย วเทา นั้น ตรงแนว ;
แลวคนเดียวเดินตรงแนว ไปสูจุด ๆ เดียว คือความหมดตัว- เปนนิโรธ ซึ่งแปลวา
ความดับ เสีย วา สิ ่ง ที ่เ กิด อยู  สิ ่ง ที ่ม ัน เกิด อยู นั ้น คือ ตัว ทั ้ง นั ้น ไมม ีอ ะไร, แตจ ะ
ไปเรีย กวาทุก ขห รือ อะไรก็ได; ที่แทมัน คือ ตัวกู ใหดับ ตัวกูใหห มด ไมมีอุป ทาน
วาตัวกูนั่นแหละ นี่คือปลายทาง.
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จะไมก ลา วใหซ้ํ า ซาก. ไปศึก ษาเรื่อ งมรรคมีอ งคแ ปด ใหเ ขา ใจดี, ใหจ ับ
ใจความสํ าคั ญ ให ได ว ามั น เป น อย างนี้ :- ว า เรียงลํ าดั บ เป น ป ญ ญา ศี ล สมาธิ
แล วเจริ ญ ยิ่ งขึ้ น ไป ๆ จนดั บ ตั วตนได ส วนที่ จ ะกล าวในวั น นี้ มั น ยื น ยั น อยู แ ต
จุดที ่วา ไปสุด อยู ที ่ไ มย ืด มั ่น ตัว ของตัว ไมม ีต ัว นี ้ ; เพราะฉะนั ้น เรามาพูด เรื่อ ง
มีตัวไมมีตัว นี้กันดีกวา; คือเราจะยึดหลักที่เราไดยินกันอยูแลววาสติปฏฐาน ๔ อยาง
นั ้น เปน เอกายนมรรค, แลว บาลีก ็ร ะบุสิ ่ง นี ้ : เอกายโน ภิก ฺข เว มคฺโ ค ฯ นี้
แล ว ก็ ร ะบุ ไปยัง สติปฏฐาน ๔.
เรื่องที่จะพูดก็คือวา สติปฏฐาน ๔ นี้เขาใจผิดกันอยูมาก จนทําไมได ;
เชนไปยึด เอาตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร ซึ่งยืดยาว ถาอานไปตามตัวหนังสือ
ไปเรื่อยๆ ไมขามไมลัด ละก็ ก็ตองใชเวลาเปนสองชั่วโมงจนกวาจะจบ, เปนถอยคํา
มากมาย สองชั ่ว โมงขึ ้น ไปจนจะจบ แตม ีส ติป ฏ ฐานที ่แ ทจ ริง ที ่อ ยู ใ นรูป ของ
อานาปานสติ ; อั นนี้ ตรงจุ ดที่ พระพุ ทธเจ าท านทรงมุ งหมาย, และเป นรูปพุ ทธภาษิ ต
ชัดๆ เหมือนกันวาเปนสติปฏฐาน ๔ ซึ่งทําใหเราสงสัยขึ้นมาวา สูตรที่เติมคําวา
มหา ๆ เขา มานี ้ จะเปน สูต รที ่เขีย นขึ ้น ชั ้น หลัง , ที ่เ พิ ่ม เติม มาชั ้น หลัง เรื่อ ยๆ ;
คือคนชั้นหลังเห็นกันวา ธรรมะขอนี้ก็บรรจุเขาไปได, ธรรมะขอนั้นก็บรรจุเขาไปได,
ธรรมะขอโนน ก็บ รรจุเขาไปได; แลวก็ใสลงไปเรื่อ ยๆ ในการสังคายนาครั้งหลังๆ
นี่เอง มันจึงมีสูตรประเภทที่ฟุมเฟอย หรือยืดยาดอยางทํานองนี้ เกิดขึ้นหลายสูตร
รวมทั ้ง มหาสปฏ ฐานสูต รดว ย มัน ก็ไ มผ ิด แตม ัน เหลือ ที ่จ ะศึก ษาจับ หัว ใจได;
มันพราไปหมด มันเปนการตองทําพรอมๆ กันหลายๆ สิบอยาง แลวใครจะทําไหว.
สว น สติป ฏ ฐานที ่เ ปน เอกายนมรรค ถือ เอาตามสูต รอานาปานสติส ูต ร หรือ
สติปฏฐานสูตร จึงไมมีคําวา “มหา” อยูดวย. มันมีคําสั้นๆ อยางนี้วา :-
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เวทนานุป ส สนาสติป ฏ ฐาน ; - แลว ก็ ศึก ษาเรื ่อ งจิต เปน จิต ตานุป ส สนาสติป ฏ ฐาน ; - แลว ก็ ศึก ษาเรื่อ งธรรม เปน ธัม มานุป ส สนาสติป ฏ ฐาน ;
รวม ๔ เรื่อง.
หมวดที ่ ๑ ทา นตัด ลัด ลง ถึง กับ วา การศึก ษาเกี ่ย วกับ กายานุป สสนา
สติ ป ฏ ฐานนี้ ให ดู ก ายคื อ ลมหายใจ ; ในที่ นี้ เอาลมหายใจเป น กาย. คํ าที่ ว า
“เกี่ย วกับ กาย” นี้มีห ลายอยา ง ลมหายใจก็เปน อยา งหนึ่ง ดว ย ; เพราะฉะนั ้น
จึงใหดูลมหายใจในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญของกาย ; ขาดลมหายใจเมื่อไร กายก็
สิ้นสุดลงเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นจึงมาดูที่ลมหายใจ แลวฝกเกี่ยวกับลมหายใจ ใหเกิด
เปนผลขึ้นมาถึงที่สุดเสียกอน เชนวา, กําหนดลมหายใจที่ยาวที่สั้น ใหรูจักลมหายใจ
ใหดีเสียกอน แลวจึงรูจักลมหายใจในความหมายที่ลึกซึ้งวา นี้มันปรุงแตงรางกาย
เรียกกันวากายสังขาร ; ลมหายใจนี้ไดชื่อวา กายสังขารเพราะปรุงแตงกาย.
ถากายสังขาร คือลมหายใจหยาบ ก็หมายความวา จิตใจก็กําลังหยาบ
ยังกําลังวุนวาย ถาลมหายใจ หรือกายสังขารระงับ กายนี้ก็รํางับ จิตใจก็พลอยรํางับ ;
เพราะฉะนั้นถาอยางไรเราทํากายสังขารนี้ คือลมหายใจนี้ใหละเอียด ใหรํางับเถิด
รา งกายจะระงับ ลงไปเอง ; จิต ใจก็รํา งับ ลงไปดว ย. เพราะฉะนั้น ในหมวด
ที่ ๑ คื อ กายานุ ป สสนาสติ ป ฏฐาน จึ งมี กํ าหนดอยู ๔ ขอวา : -กํ าหนดลมหายใจ
ยาว,กํา หนดลมหายใจสั้น ๆ, กํา หนดลมหายใจทั้ง ปวง แลว ก็ทํา กายสัง ขาร คือ
ลมหายใจนี้ ใหรํางับลง ๆ , เปน ๔ ขออยางนี้.
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บาง, ปรับปรุงรางกายใหดี มีอนามัยดีบาง จนรูเทาทันลมหายใจดี , แลวศึกษาใหรูวา
มันเปนของปรุงแตงกายอยู เชนวา เมื่อเราโกรธ ลมหายใจจะหยาบและเร็ว ; เมื่อเรา
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มีอารมณดี ลมหายใจจะละเอียดและยาวอยางนี้เปนตน มันเนื่องกันอยูอยางเห็นชัด
ทีเดีย ว. เมื่อ เราปลอ ยตามสบาย ลมหายใจมัน ก็อ ยูในระดับ ปรกติ ; ถา เราไป
ตั้งใจคิดเรื่องที่คิดยากๆ ละเอียดประณีต ลมหายใจก็ตองละเอียดปราณีตตามลงไปดวย
มิฉะนั้นมันคิดไมออก. นี่เห็นไดชัดวา มันเนื่องอยูกับกายโดยตรง เราจึงจับหลักไดวา
ถาเราทําลมหายใจใหละเอียดได กายมันก็จะสงบรํางับ, แลวจิตมันก็จะสงบรํางับ.
เพราะฉะนั้นจึงมีขอที่ ๔ วาทํากายสังขารใหสงบรํางับ, ใหละเอียด ๆ - ละเอียด ๆ
จนรํา งับ เปน สมาธิ; มีผ ลเกิด ขึ้น เปน สมาธิ เพราะฉะนั ้น หมวดแรกก็จ ะปฏิบ ัติ
ไดไปจนถึงเปนสมาธิ.
หมวดที่ ๒ คือเวทนานุ ปสสนาสติปฏฐาน, เวทนานี้เราไมตองไปเอา
เวทนานั ่น ที ่นี่ใ หยุง ยากลํา บาก โกลาหลวุน วาย ซึ่ง มีแ ตจ ะถูก จูง ถูก ดึง ออกไป
นอกทางมากกวา ; เราเอาเวทนาที ่ไ ดม าจากสมาธินั ่น แหละ. เมื ่อ ทํ า สมาธิ
สํ า เร็จ มัน ก็ม ีเวทนา คือ ปต ิ และสุข เกิด ขึ ้น ในสมาธินั ้น ; เพราะฉะนั ้น เราเอา
ปติและสุข ซึ่งเปนเวทนาอันประณี ต อันละเอียดนั่น เปนสุขเวทนาดวย, เอามา
เป นเวทนาในที่นี้ เพื่ อศึกษาเพื่ อปฏิ บัติดวย การที่เราเอาเวทนามาเปนการศึกษา
ปฏิบัตินี้ มันมีความหมายกวางเกินกวาที่คนธรรมดาจะมองเห็นงาย ๆ ; คือความจริง
มันมีอยูวา สัตวทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ มันเปนทาสเปนขี้ขาของเวทนาดวยกัน
ทั้งนั้น, เปนทาสของสุขเวทนาเปนสวนใหญ ; แลวมันเปนทาสของทุกขเวทนาดวย
คือเมื่อมีทุกขเวทนาขึ้นแลวมันก็เอะอะวุนวายเดือดพลานไปดวยอํานาจของทุกขเวทนา
เชน ใหโ กรธ เปน ตน ; แตสว นใหญนั้น มัน เปน ทาสของสุข เวทนา เพราะฉะนั้น
มันจึงได เกิ ดเป นตั ณ หา เป นอุปทาน เป นภพ เป นชาติไปได . ถาเราทําให เวทนา
หมดฤทธิ์, ถาเราทําใหเวทนาหมดความหมายไดแลวก็ไมมีตัณ หา หรืออุปาทาน
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จนเปนทุกขได ; เพราะฉะนั้น จึงจัดการกับเวทนา, เอาเวทนาที่สูงสุดเสียทีเดียว
มาจัด การ. ทํา ลายความยึด มั ่น ถือ มั ่น ในเวทนาอัน สูงสุด นี ้เสีย ได มัน ก็เปน อัน
ทําลายความยึดมั่ นถือมั่ นในเวทนาต่ําๆ อยางโลก ๆ นั้ นไดแนนอน ; เพราะฉะนั้ น
จึงแนะใหัเอาเวทนาจากสมาธิมาปฏิบัติ.
หมวดเวทนานุ ป สสนาสติ ป ฏฐานจึ งกํ าหนดไว ๔ ข อ : - ข อ ๑ กํ าหนด
ที ่ป ต ิ; ขอ ๒กํ า หนดที ่ส ุข , - ขอ ๓ กํ า หนดใหรูว า เวทนานี ้เปน จิต ตสัง ขาร คือ
ปรุงแตงจิต ทํานองเดียวกับที่ลมหายใจปรุงแตงกาย - ขอที่ ๔ ก็คือทําจิตตสังขาร
นี ้ใ หรํ า งับ ลง - รํ า งับ ลง, คือ ทํ า อยา ใหเวทนาปรุง แตง จิต ได ใหป รุง ไดแ ตน อ ยๆ
นอ ยๆ เพื ่อ ไมเปน ทาสของเวทนา ไมก อ ใหเกิด ตัณ หา อุป าทาน. ใหส ัง เกต
ดูใหดีวา หมวดเวทนานี้ใหกํ าหนดป ติ กอน วาเปนอยางไร ให คุนเคยกับมันกอน ;
แล วกํ าหนดความสุ ข ซึ่งมี รสชาติ อีกอย างหนึ่ งแปลกออบไปจากป ติ จนคุ นเคยกั บมั น.
พอมาถึง ขอ ที ่ ๓ จึง จะรู ว า อา ว, เจา นี ่เองเปน ตัว ปรุง แตง จิต ใหเ ปน อยา งนั ้น
อย างนี้ , คื อคิ ดนึ กไปว าเป นอย างนั้ นอย างนี้ ตามอํ านาจของเวทนานั้ น; เวทนา
เปลี ่ย นชื ่อ ไป เรีย กวา จิต สัง ขาร เมื ่อ ศึก ษาเรื่อ งของเวทนาปรุง แตง จิต อยา งไร
แลวก็เห็นชัดวา จะควบคุมมันอยางไร; ลดการปรุงแตงของมันลงเสียไดอยางไร
จนกระทั่งไมใหมันปรุงแตงจิตได.
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ขอที่เวทนาจะปรุงแตงจิตไมไดนั้น มีแตชั้นพระอรหันตเทานั้น ; ชั้นที่
ต่ํากวานั้นแมจะเปนพระอริยเจาแลว แตต่ํากวาพระอรหันตก็ยังมีเวทนาปรุงแตงจิต
ในระดับใดระดับหนึ่งอยู; สวนปุถุชนนี้ไมตองพูดถึง เพราะมันเปนทาสของเวทนา
อยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นมันจึงปรุงแตงจิตใหคิดใหปรุงกันเรื่อย ใหเปนดีเปนชั่ว
โกลาหล วุนวายกันไปหมด แตถาสามารถควบคุมเวทนาไมใหปรุงแตงจิตไดแลว
มันก็หมายความวา จิตนั้นไมคิดไปในทางกาม ไมคิดไปในทางกิเลส ตัณ หาได
เพราะเวทนานี้มันสงใหเกิดความคิดไปในทางโลภ ทางโกรธ ทางหลง อยางใด
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อยางหนึ่งเสมอ. ถาเราควบคุมมันได ก็หมายความวามันปรุงไมได หรือวา ปรุงได
แตนอ ย, หรือ วา ปรุง อยูใ นระเบีย บ ขอ ที่ ๔ ในการควบคุม นี้ม ัน ดีอ ยา งนี ้ ;
นี้เรียกวา ทํ าจิตตสังขารให สงบ อยูนี้ มันหมายถึงทําใหเวทนาปรุงแตงจิตใจแตนอยๆ,
นอยลง ๆ จนกวาจะไมปรุงเลย มันเปนอยางนี้ตางหาก จึงจะเปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน.
มาถึง หมวดที ่ ๓ ที ่เ รีย กวา จิต ตานุป ส สนาสติป ฏ ฐาน เราตอ ง
เปรีย บเทีย บวา หมวดที ่ ๑ นั ้น เราศึก ษากัน ที ่ก าย ดูก ัน ที ่ก าย จัด การกัน
ที่ก าย ; หมวดที่ ๒ เราดูกัน ที่เ วทนา ศึก ษากัน ที่เ วทนา จัด การกัน ที่เ วทนา
พอมาถึงหมวดที่ ๓ นี้เราผละจากเวทนา มาดู กันที่ จิต มาศึกษากันที่จิต ที่ถู ก
เวทนาปรุงแตงนั้นแหละ แลวจะปฏิบัติกันลงไปที่จิตโดยตรง ดูกัน ที่จิต โดยตรง
ฉะนั้นขอที่ ๑ ที่เรียกวา รูจักจิต, รูจักสิ่งทีเราเรียกวาจิตกอน - ขอที่ ๒ รูจักทํา
ใหม ัน บัน เทิง , บัน เทิง ในทางธรรม ไมใ ชบ ัน เทิง ในทางรูป ทางภายนอก ทาง
กิเ ลสนี ้ไ มใ ช ใหจ ิต รู ส ึก เปน สุข บัน เทิง ปราโมทยบ ัน เทิง อยู  - ขอ ที ่ ๓
ทํ า จิต ใหต รงมั ่น ได เปน สมาธิไ ด ขอ ที ่ ๔ ทํ า จิต ใหป ลอ ยความยึด มั ่น
ถือมั่นนี้ ๔ อยางดวยกันสําหรับการศึกษาในแงที่เกี่ยวกับจิต.
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ในขั้นที่ ๔ นี้ เราก็สนใจที่จะดูจิต รูจักตัวจิต จนกระทั่งบังคับใหมัน
เปน อยา งไรก็ไ ด ใน ๓ ลัก ษณะคือ ใหบ ัน เทิง ก็ไ ด, ใหตั ้ง มั ่น ถือ มั ่น อยู ก ็ไ ด,
ใหป ลอ ยสิ่งที่มัน ยึด มั ่น ถือ มั ่น อยูก็ได แมจ ะเปน การปลอ ยเพีย งชั่วคราว คือ วา
ทําจิตใหหมดความยึดมั่นถือมั่นจากตัวกู ของกู ที่เรารอนอยู แมชั่วคราวนี้ก็ยังได
มันเปนการทําดวยอุบายดวยวิธี จนกวามันจะปลอยโดยสิ้นเชิง ซึ่งมันจะเปนเรื่อง
ขั้นสูงสุด.
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หมวดสุ ดท าย คื อ หมวดที่ ๔ ที่ เรี ย กว า ธั ม มานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน
นี้เราก็ดูค วามจริง , ดูส ภาพความจริง ที่เกิด อยูที่ก าย ที่เวทนา ที่จิต หรือ ที ่สิ่ง
ทั้งปวงนั้นเอง ; แทนที่จะดูที่กาย ที่เวทนา ที่จิต เดี๋ยวนี้มาดูที่ความจริง ที่เกิดอยู
กับ สิ ่ง เหลา นี ้ ซึ ่ง มีว า : มีป รกติเ ห็น ความไมเ ที ่ย งอยู , เห็น วิร าคะ คือ ความ
คลาย ความจางอยู, - เห็น ธรรมที่เ ปน เครื่อ งจาง เครื่อ งคลายนั ้น , และ
เห็ น นิ โ รธ คื อ ความดั บ สนิ ท ของตั ว กู ของกู ของกิ เ ลส ตั ณ หาอยู  , และ
เห็ นความที่ เดี๋ ยวนี้ มั นสลั ดคื นออกจากกั นแล ว, ไม ได เที ยวยึ ดมั่ นนั่ นนี่ ด วยความ
เปนตัวตนของตนเอามาเปนตัวตนของตนแลว หมายความวา จิตนี้หลุดออกมาจาก
สิ่งที่เคยยึดมั่น ถือมั่ น ติดตั้งอยูอ ยางไรนั้ น เดี๋ยวนี้มั นหลุดออกแลว มันสลัดคื น
ออกจากกั นแล ว เราเห็ นความเป นอย างนี้ ก็ เรียกวา เห็ น ความสลั ด คื น – ปฏิ นิ ส สัคคะ.
จึง กลา วไดสั ้น ๆ วา เดี ๋ย วนี ้เ ราไดเ ห็น ลัก ษณะที ่เ รน ลับ ที ่ส ุด ของ
ธรรมชาติ ที่เกี่ยวอยูกับกาย กับเวทนา กับจิต นี้คือความไมเที่ยงของสิ่งทั้งปวง
คือ : ความที่เมื่อไดปฏิบัติมาจนถึงกับ เห็นความไมเที่ยงอยางยิ่ง แลว จิตมันคลาย
ออกๆ จากความที่เคยยึด ถือ ; ภาวะของความคลายออกนี้ เราเรียกวาวิราคะ.
การคลายออกนี้มันทําใหดับความยึดถือในที่สุด เรียกวา นิโรธะ - ตัวตนดับ, ความ
สํา คัญ มั่น หมายวา ตัว ตน มัน ดับ กิเลส ตัณ หาดับ เมื่อ กิเลส ตัณ หาดับ มัน
มีอ าการเหมือ นกับ วา สลัด กระเด็น ออกไปจากกัน ; คือ วา โลกนี ้ม ัน หลุด ออก
ไปจากจิต ไมค รอบงํา จิต ไมหอ หุ ม จิต เหมือ นแตกอ น เรีย กวา ธัม มานุป ส สนา
สติปฏฐาน.
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เมื่อปฏิบัติอยูตามวิธีนี้ คือ ๔ หมวด ๆ ละ ๔ ขออยางนี้ เรียกวาเจริญ
สติปฏฐาน ที่ถูกที่ตรง ตามที่พระพุทธเจาทานประสงค ทานตรัสไว และยืนยันไว
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อยา งนี ้ เรีย กวา เจริญ สติป ฏ ฐานที ่ถ ูก ที ่ต รง ตามที ่พ ระพุท ธเจา ตรัส ไว และ
ทรงยืนยันไวอยางนี้ และทําอยูอยางนี้ นี่แหละคือ เอกายนมรรค.
ตอไปนี้ จะขอสรุปความให มั นสั้ นงาย ๆ อีกที หนึ่ ง เพื่ อกั นฟ นเฝ อ หรือ
กั น ลื ม ได ; คื อ ว าเรื่ อ งตามธรรมชาติ แ ท จ ริ งมั น มี อ ยู ว า เราทั้ งหลายนี้ ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
อะไร วา เปน ตัว กู-ของกู แลว เปน ทุก ขอ ยา งยิ ่ง อยู ด ว ยเหตุนั ้น ทีนี ้จ ะทํ า
อยา งไร? มัน ก็จ ะทํ า ไดโ ดยวิธีที ่ เอาความจริง วา สิ่ง ทั ้ง หลายทั ้ง ปวงไมค วร
ยึด มั่น ถือ มั่น เขา มาใสไ วใ นใจเปน ประจํา อยา ใหมัน เกิด ความยึด มั่น ถือ มั ่น
ขึ ้น มาได เพราะวา ตอ งการใหจ ิต นี ้กํ า หนดอยู เ รื ่อ งความจริง ที ่ว า “สิ ่ง ทั ้ง ปวง
ไม ควรยึดมั่ นถื อมั่ น” แลวกระจางในความจริงขอนี้ อยู ตลอดเวลา; นี้ เป นสิ่ งที่ เรา
ตอ งการ ทีนี้เ ราทํา ไมไ ด เพราะวา จิต นั้น ตามปรกติมัน วิ่ง ไปตามทางของมัน
อยูเ สมอ, คือ มัน วิ่ง ไปตามทางใหญอ ยูเ สมอ มัน นอ มไปหาอารมณที่ต่ํา ตาม
ที่มัน ตอ งการอยูเ สมอ เหมือ นกับ ปลา มัน จะวิ่ง ลงน้ํา เรื่อ ย โยนขึ้น มาบนบก
มัน ก็จ ะหาทางลงน้ํ า เรื่อ ย จิต นี ้ก ็เหมือ นกัน มัน จมแชอ ยู ใ นน้ํ า คือ กามคุณ ใน
ลักษณะตางๆ จนชินเปนนิสัย, มันคอยจะวิ่งลงไปแตในน้ําคือกามคุณ นี้อยูเรื่อย.
เพราะฉะนั้น จึง ทํา ไมไดในการที่จ ะใหม ัน มากํ า หนดบท คือ ธรรมะ ในขอ ที ่วา :
“สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น” นี้ก็เปนปญหาขอหนึ่งแลว.
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อีกขอหนึ่ง ก็มีอยูวา แมจะเอามันมากําหนดได มันก็กําหนดอยูนาน
ไมได มันวิ่งหนีไปทางนั้นทางนี้, มันกําหนดไวไดนิดเดียว แลวมันก็เปลี่ยนเปน
อยางอื่น, มันกําหนดอะไรเพียงนิดเดียว แลวมันเปลี่ยนเปนอยางอื่น. แตความ
ตอ งการของเรานั ้น มีอ ยู ว า ตอ งการใหกํ า หนดอยู ที ่ว า สิ ่ง ทั ้ง ปวง “ไมค วร
ยึดมั่นถือมั่น” นี้อยูตลอดเวลา, คือตลอดทุกลมหายใจเขาออก แตจิตมันเปน
สิ่งที่กําหนดอะไร - ยืดยาวอยางนั้นไมได ; ปญหามันจึงมีอยูวาเราตองมีการฝกมัน
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เราตองการมีการจับจิตนั้นใหขึ้นมาจากน้ํา คืออารมณที่มันเคยชอบนั้นมาอยูกับอารมณ
ใหมนี้ อารมณที่จะทําลายกิเลสนี้ แลวใหอยูนานติดตอกันไปดวย มันมีบทเรียนอยู
อยางนี้.
สรุป สั้ น ๆ ก็ วา เราจะฝ ก จิ ต ให กํ าหนดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ เราต อ งการ ให
กํา หนดไดน านติด ตอ กัน ไมไ ด เราก็ม ีอ ุบ ายคือ ทีแ รกใหม ัน กํ า หนดสิ ่ง งา ย ๆ
ไปกอ น ; อยา เพอ ใหม ัน ไปกํ า หนดสิ่ง ที ่ย ากที ่ส ุด คือ ความจริง ที ่วา : “สพฺเพ
ธมฺม า นาลํ อภิน ิเวสาย-สิ ่ง ทั ้ง หลายทั ้ง ปวงไมค วรยึด มั ่น ถือ มั ่น ” นี ้ม ัน ยาก
เกิน ไป ; มัน ยัง เหลือ วิส ัย สํ า หรับ จิต ที ่ม ัน ยัง เปน ปา เถื ่อ น เพราะฉะนั ้น จับ จิต ที่
มันอยูในขั้นที่มันยังเปนปาเถื่อนนี้ มาฝกในขั้นงาย ๆ กอน คือ มากําหนดลมหายใจ
เพราะมัน กําหนดไดงา ย มัน ไมตอ งไปเที่ย วหาที่ไหน, มัน มีอ ยูในรางกายนี้แ ลว .
แลวมัน งายที่จ ะกําหนด เพราะฉะนั้น จึงกําหนดลมหายใจ สั้น ยาว เขา ออก
นี ้อ ยู เ รื ่อ ย, ใหม ัน กํ า หนดลมหายใจใหไ ดเ สีย ทีห นึ ่ง กอ นเถอะ, เปน การฝก ที่
กําหนดความมุงหมายแตเพียงวา กําหนดสิ่งใหม, แลวกําหนดใหไดนาน, แลว
เราก็จ ะประสบความสํา เร็จ ในขั้น นี้ จนถึงกับ วา ใหจิต กํา หนดลมหายใจอยูได
จนกระทั่งเปนสมาธิ ที่เรียกวา ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อะไร
ทํานองนั้ น. นี่มั นสําเร็จขึ้นมาขั้นหนึ่ งแลว ที่ เรียกวา เอาจิตมากําหนด สิ่งที่ เรา
ตองการได และใหกําหนดไดนานตามที่ตองการดวย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ตอ ไป เราจะสับ เปลี่ย นมัน คือ แทนที่จะกําหนดลมหายใจ เราให
กํ า หนดสิ ่ง อื ่น แทน ใหม ัน ใกลชิด ธรรมสูง สุด ที ่วา “สิ ่ง ทั ้ง หลายทั ้ง ปวงไมค วร
ยึด มั ่น ถือ มั ่น ” สูง ขึ ้น ไปทุก ที. เพราะฉะนั ้น เราจึง มีอ ุบ ายลอ จิต โดยกํ า หนด
ที่ป ติ หรือ สุข ที ่เปน ตัวเวทนา ซึ่งเกิด มาจากสมาธิ. นี่เปน อุบ ายที่จะทําใหจิต
เบนมาอยางนี้งาย เหมือนกับที่เราฉลาดเอาของที่ถูกใจมาลอ ลอเด็กมาตามลําดับ
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มาสู จ ิต ที ่เ ราประสงค นี ้ก ็เ หมือ นกัน ที ่นี ้ม ัน มาเพลิด เพลิน อยู ใ นปต ิ และสุข
ที่ เกิ ด มาจากสมาธิอ ยู จนหลงใหล จนลื ม กามารมณ ลื ม เรื่องโลกๆ แลว ดั งนั้ น
มัน จึงอยูใ นระดับ ที ่ส ูงกวา เดิม แลว ; แลว มัน งา ยที ่จ ะกํา หนดอยูน าน; เพราะวา
ปติ และสุขนี้มันดึงดูดใจมาก จึงกําหนดสิ่งเหลานี้ไดนาน.
เดี๋ยวนี้ จิตมีสภาพเปลี่ยนเปนวา เดี๋ยวนี้จิตสามารถจะกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่ เป น ของใหม ได นานอี กด วย ละจากกามารมณ มาอยู กั บ ธรรมะ มาอยู กั บเวทนา
มาอยู กั บ ป ติ สุ ข ได น านด ว ย ; แล ว จึ งให ศึ ก ษาต อ ไปถึ งว า ให มั น ดู ให มั น เข า ใจว า
สิ่ งเหล านี้ มั นปรุงแต งกิ เลส ตั ณหา อย างนั้ น ๆ จึงปรุงแต งจิตให คิดนึ กไปทางกิเลส
ตัณหา อยางนั้น ๆ ; แลวจึงฝกในทางที่จะใหมันปรุงแตงในลักษณะเชนนั้นนอยลง :คือวาเมื่อเกิดปญหา หรือเกิดเรื่องอะไรขึ้น เราจะไมปลอยใหมีการปรุงแตงไปในทาง
กิเลสตัณหา : แตจะใหปรุงแตงไปในทางของสติปญญา, คือรูตามที่เปนจริงวาอะไร
เปนอะไร, จิตเปนอยางไร, เวทนาเปนอยางไร, นี้มากขึ้น.
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นี้ ก็ แปลว า สามารถจะดึ งจิ ต ขึ้ น มาสู สภาพที่ ดี ขึ้ น มากแล ว คื อแปลว า
เจริญ ขึ ้น มากแลว นี ่เ รีย กวา “ภ าวน า”. ภาวนา แปลวา ทํ า ใหเ จริญ ขึ ้น ;
ไมใชแปลวาบนพึ มพํา ทองอะไรงึมงําอยู คําวาภาวนานี้ตรงกับคําวา development
คือทําให มันดีขึ้นเจริญ ขึ้น . บัดนี้มั นเจริญ ขึ้นมาถึงขนาดนี้แลว, คือ ไมมักตกลงไป
ในน้ํ าคื อ กามารมณ แล ว จมอยู เป น นิ สั ย ; มั ก จะขึ้ น มาจากน้ํ า มาสู บ กอย างนี้ ,
พอใจในบกเปน ระดับ แรก ในที ่ส ุด ฝก ใหม ัน ดูต ัว มัน เองเปน อยา งไร, แลว ฝก
ใหมันสรางความบั นเทิ งในทางธรรมะ, ปราโมทยบั นเทิงในทางธรรมขึ้นมาได, แลว
ฝ ก ให มั น เป น สมาธิ ตั้ งมั่ น แน ว แน ประกอบอยู ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ๓ ประการคื อ :บริส ุท ธิ ์ อยา งหนึ ่ง , มีอ ารมณเ ดีย ว อยา งหนึ ่ง , แลว คลอ งแคลว ตอ การงาน
อยา งหนึ ่ง . นี ้เ ปน ปริส ุท ฺโ ธ สมาหิโ ต กมฺม นีโ ย; สามคํ า นี ้เ ปน ความหมาย
ที่ ถู ก ต อ งที่สุดของคําวา สมาธิ.
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ที่วาจิตบริสุทธิ์ คือมีอารมณอันเดียวดวย แลวคลองแคลวตอการที่จะทํา
การงานในทางจิต นั ้น ดว ย เขาเรีย กวา ตั ้ง มั ่น เปน สมาหิโต เปน อยา งดี แตถ า
มันสามารถ กระทั่งมันปลอยความยึดมั่นถือมั่นในกามารมณ หรือในอะไรที่มันเคย
ยึด มั ่น ถือ มั ่น มาแตก อ นได ตามสมควรแกก ารบัง คับ ; นี ้เรีย กวา จิต มัน มีค วาม
เจริญ หรือ develop ขึ้นมาถึงขั้นนี้แลว.
ขั้นสุดทาย เราจะใหมันศึกษาสูงขึ้นไป ใหรูอนิจจัง ใหรูวิราคะ ใหรู
นิโ รธะ ใหรูป ฏิน ิส สัค คะ, เห็น ธรรมชั้น ละเอีย ดชั้น สูง เห็น ลัก ษณะแหง ความ
ไมเที่ยงในที่นี้รวมทั้งทุกข อนัตตา อยูดวย อนิจจัง ในที่นี้รวมทั้งอนัตตาอยูดวย
เรีย กสั ้น ๆ วา อนิจ จัง . ใหเ ห็น ความจริง ของสิ ่ง ทั ้ง ปวง วา : อนิจ จัง ทุก ขัง
อนัต ตา แลวมัน จะเกิดความรูสึกเปน นิพ พิท า, -คือ เบื่อหนายตอ สิ่งที่ไมเที่ยง
เป น ทุ ก ข เป น อนั ต ตานั ้ น เมื ่ อ เบื ่ อ หน า ยแล ว มั น ก็ ค ลายมื อ ออก ก อ นนี้
มันกุมไวแนนดวยความยึอมั่นถือมั่น; เดี๋ยวมันมองเห็นวา ไมควรยึดมั่นถือมั่นแลว
เพราะมันเบื่อหนาย มันจึงคลายมือออก เขาเรียกวา วิราคะ-คลายออกจากความ
ยึด มั ่น ถือ มั ่น . และเห็น นิโ รธะคือ ความที ่เ ห็น ตัว ตนหรือ ทุก ขนี ้ด ับ ไป; ตัว ตน
กับทุกขนั้นคืออันเดียวกัน. อยาลืมบทสวดที่วา:- สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
ทุก ฺข า, -โดยสรุป แลว เบญจขัน ธที ่ป ระกอบอยู ด ว ยอุป าทาน เปน ตัว ทุก ข,
นั่น แหละคือ ตัว ทุก ขจ ริง . เดี๋ ย วนี ้สิ่ง นั ้น ดับ เปน นิโ รธะ, ตัว ปญ จุป าทานัก ขัน ธด ับ เปน ตัว นิโ รธะ จิต ก็รูแ จง แทงตลอดสิ ่ง เหลา นี้ จนกระทั ่ง ถาวร.
เดี๋ย วนี้ โลกนี้ห ลุด ไปจากจิต ; โลกหรือ จะเรีย กวา ความทุก ขก็ต าม, โลกกับ
ความทุ ก ข นี ้ เ ป น อั น เดี ย วกั น , ได ห ลุ ด ออกไปจากจิ ต ราวกั บ ว า จิ ต ได ส ลั ด
ใหก ระเด็น ไป อยา งนี้เ ขาใชคํา วา ปฏินิส สัค คะ. โลกไปอยูต ามโลก จิต นี้
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ไมเ กี่ย วขอ งกับ โลกอีก ตอ ไป เปน โลกุต ตรจิต นี้เ ปน ขอ ที่ ๔ หรือ หมวดที่ ๔
แนวมีอยูอยางนี้.
แนวของสติป ฏ ฐาน ๔ ที ่เปน ใจความแทง จริง เปน เอกายนมรรค
โดยตรง โดยด ว น โดยเร็ ว เป น อย า งนี ้ ; ไม ใ ช ยื ด ยาวเหมื อ นในมหาสติ ปฎฐานสูตร ซึ่งแจกรายละเอียดเปนพวก ๆ ไป แลวไมสัมพันธกันในทางปฏิบัติเลย
เพราะฉะนั้นจึงแนะใหถือเอาสติปฏฐานทั้ง ๔ ที่ตรัสไวในสติปฏฐานสูตรนั้น ที่เรียก
วาอานาปานสติสูตร และสูตรอื่นอีกบางสูตร ดวยการปฏิบัติอานาปานสติทุกลมหายใจ
ออกเขา ๔ หมวด ๆละ ๔ อยาง ; อยางนี้คือ เอกายนมรรค.
ถาเราจะอบรมเด็ก โดยอาศัย เอกายนมรรคนี้ เราก็จะมาพูดกันวา
เราจะอบรมเด็ ก โดยหลั ก ของ เอกายนมรรค เราจะต อ งทํ าอย างไร เราจะให เด็ ก
ฟง เรื่อ งยืด ยาวลึก ซึ้ง อยา งนี้ มัน จะไหวหรือ , มัน จะนา ขัน เราจะตอ งชี้ใหเห็น
ในรูป หรือ ในลัก ษณะที ่พ อเห็น ไดงา ย ๆ แตม ัน ก็ย ัง คงแนวเดีย วกัน วา “เราจะ
ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น จนเห็น แกต ัว ” มัน มีเ พีย งเรื ่อ งเดีย วเทา นั ้น . เราจะเห็น
ได ว า เรื่องขอ ปฏิบัติทั้ง ๔ หมวดนี้:- เรื่องกายก็ดี เรื่องเวทนาก็ดี เรื่องจิต ก็ดี
เรื่อ งธรรมก็ด ี นี ้ม ัน เพื ่อ ความไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น ตัว ตนทั ้ง นั ้น ทา นที ่เ คยเรีย น
นั ก ธรรม ก็ ทองมาจนชินปากวา
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กาย นี้สักวา กาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา,
เวทนา นี้ก็สักวา เวทนา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา,
จิต นี้ก็สักวา จิต ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา,
ธรรม นี้ ก็ สั ก วา ธรรม ไม ใช สั ต ว บุ ค คล ตั ว ตน เรา เขา แล วรวม
ความทั้ งหมดดู ซิ:-มั น ไม ใชสัตวบุ ค คล ตัวตน เรา เขา ; ความหมายทั้ งหมดนั้ น
มันอยูที่วา ไมยึดมั่นถือมั่นสําคัญ มั่นหมายอะไรวาเปนบุคคล ตัวตน เรา เขา
นั่นเอง.
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ความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นี้ มั น เป น เพี ย งความสํ าคั ญ มั่ น หมาย ด วยความ
เขา ใจผิด ดว ยความหลงผิด : บางทีก ็เรีย กวา ความยึด มั ่น คือ อุป ทาน นั ้น ,
บางทีก็เรียกวา ความสําคัญมั่นหมายคือ มฺนา มฺนานี้แปลวา ความสําคัญมั่นหมาย,
บางทีก็เรียกวา ความรูสึกสําคัญเอา, หรือบางทีก็เรียกวา สัญญา คือมีสัญญาวา
อยางนั้น มีสัญญาวาอยางนี้เปนสัญญาวิปลาสทั้งนั้น; รวมกันแลวเปนความยึดมั่น
ถือมั่นวา สัตว บุคคล ตัวตน เราเขา ให สั้น เขามาอีกก็คื อความยึดมั่ น ถือมั่ น วา
“ตัวกู-ของกู”. ถาเปนตัวเขา ก็เป นตัวเขา และของเขา, ถาเปนเรา ก็เป นตัวเรา
และของเรา ; แตละคน ๆ มีความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู วาของกู ทั้งนั้น.
ใหเด็ก ๆ เขามองเห็น วา ความยึด มั่น ถือ มั่น วา ตัวกู ของกู นี้มัน
เปน ทุก ข เปน อัน ตรายทั ้ง แกต ัว เรา ทั ้ง แกค นอื ่น , เรารอ งไหก ็เ พราะเหตุนี ้,
เราเปนทุกขก็เพราะเหตุนี้, เราเบียดเบียนผูอื่นก็เพราะเหตุนี้, ผูอื่นเบียดเบียนเรา
ก็เพราะเหตุนี้คือ เพราะเหตุความเห็นแกตัวนี้; มี ความยึด มั่ น ถือ มั่ น เป น ความเห็น
แกต ัว , ใชคํ า วา “เห็น แกต ัว ” มัน ยิ ่ง งา ยขึ ้น “อยา เห็น แกต ัว ” คํ า เดีย ว
เทา นั ้น พอ แลว ไปสอนใหเ ห็น วา ที ่ทํ า ผิด ขอ ใดขอ หนึ ่ง เปน ประจํ า วัน ที ่บ า น
ที่โรงเรียนนั้น มันเนื่องมาจากความเห็นแกตัวทั้งนั้น.
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ขอนี้อาจจะเปนมากไดถึงกับวา ครูบาอาจารยเองเสียอีก ยังไมเห็น ยังไม
มองเห็น ยังไมเอาใจใส ยังไมไดศึกษา ในขอที่วา ความผิดพลาดทั้งหลายในอะไร
ทั้ง หมดมัน มาจากความเห็น แกตัว . ที่ไ ปรัก เขา ก็เ พราะเห็น แกตัว , ที่ไ ป
เกลีย ดเขา ก็เ พราะเห็น แกต ัว , ที ่ไ ปโกรธเขา ก็เ พราะเห็น แกต ัว , ไปกลัว เขา
ก็เ พราะเห็น แกต ัว , อะไรๆ มัน รวมอยู ที ่ค วามเห็น แกต ัว ; มัน เห็น วา มีต ัว กอ น
แลว มัน เห็น แกต ัว เพราะฉะนั ้น เราจะตอ งศึก ษาใหด ีใ นเรื ่อ ง เห็น แกต ัว ,
จับเอามาศึกษา เอามาพิจารณาใหดี ควบคุมความเห็นแกตัวนี้ ใหมันยิ่งขึ้นไป ;
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แลวควรจะมองดูวา มันเปนหลักสากลดวย; ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา
ลวนแตเขาใจในเรื่องนี้ และตองการจะกําจัดความเห็นแกตัวกันทั้งนั้น. แตที่เขา
จะทําได หรือทําไมได หรือทําแตปาก ใจจริงนั้นไมทํา นั้นก็ตามใจเขา.
เดี๋ยวนี้ เปนที่นิยมกันทั้งโลก ทุกชาติ ทุกภาษาวา จะกําจัด selfishness
คือเห็นแกตัวจัดนี้. สวนในทางศาสนานี้ตองการจะกําจัดความเห็นแกตัวที่ลึกซึ้ง
ที่ละเอียดลงไปอีก ที่เรียกวา egoism - เห็นแกตัวอยางละเอียดลึกที่เปนพื้นฐาน;
ที่มันพลุงพลานขึ้นมาเปน selfishness นี้มันหยาบคายมาก. และ selfishness นี้โลก
รูจักดี เขาตองการจะกําจัดกันทั้งนั้น, แลวเขาก็ตองการจะอบรมเด็กใหกําจัดความ
เห็ นแกตั วอยาง selfishness นี้ ไปก อน ไม ตองถึงกับหมด egoism ที่ มั นละเอียด
กวา.
Egoism นี้เราหมายถึงวา มันละเอียด มันเห็นแกตัว แลวยังหวังดี
แกตัว แกผูอื่น แลวประพฤติความดีก็ได ไมตองไปในทางความชั่ว; แตสวน
selfishness นี้มันเปนไปไมไดในทางที่ดี มันเปนไปในทางความชั่วทั้งนั้นอยูโดย
สวนเดียว ; จึงถือวาหยาบกวา และขึ้นมาระบาดอยูอยางเปนอันตรายทีเดียว.
เราจึง ควรสอนเด็กใหบ รรเทาความเห็น แกตัว นับตั้งแตไมอิจ ฉานองเล็ก ๆ,
ไมหวงแหน ไมขี้เหนียว,ไมถือทิฏฐิมานะ ถึงกับวา จานกินขาวใบนี้ของกูแลว
คนอื่นเอาไปกินไมได, อะไรของเราแลวคนอื่นมาแตะตองไมได อะไรทํานองนี้,
ลวนเปนเรื่องความเห็นแกตัว เพราะฉะนั้นจึง สอนไปในเรื่องความเห็นแกตัวนี้
เรื่อยขึ้นมาตามลําดับ วามันเปนสิ่งที่ทําใหเราเปนทุกข หรือวาทําใหเราเกลียด
ชังกัน, หรือทําใหเราอยูกันดวยความมุงรายตอกัน อยางนี้เปนตน.
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แลวเราตองสอนละเอียดตอไปอีกวา ความเห็นแกตัวนี้ ถาเกิดขึ้น
เมื่อใดแลว ใจกระสับกระสาย วุนวาย จะคิดเลขก็ไมออก จะจําอะไรก็ไมได,
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ถาความเห็นแกตัวมันพลุงอยูละก็ใจมันวุน ใหเขา สังเกตของเขาเองวา ความเห็น
แกต ัว มัน พลุง ขึ้น มาอยา งไร? ในรูป อยา งไร? จนคิด เลขก็ไ มไ ด จะทอ งจํา
อะไรก็ไมได ตอ เมื่อ อารมณนั้น หายไปแลว ใจจึง จะเบิก บานแจม ใส, วางจาก
ความเห็นแกตัว คิดเลขก็ออกดี ทองจําอะไรก็ไดเร็ว, หรือแมที่สุดวาจะเลนกีฬา
วาจะขวางใหแมน นี้ก็มันแมนอยางยิ่ง เพราะใจมันไมกระสับกระสายดวยความเห็น
แกตัว; หรือวาจะทํางานฝมือ มัน ก็ทําไดละเอียดละออ เพราะใจมันไมมีความ
วุนวาย ไมระส่ําระสาย ทําไดประณีตงดงาม.
นี่คือเอกายนมรรค ที่ จะใชได แกเด็ก หรือ เอกายนมรรคที่ เด็ ก จะต อ ง
เดิน จากความเห็น แกต ัว ไปสู ค วามไมม ีต ัว , คือ มีค วามเห็น แกตัว นอ ยลง
ตามลําดับ จนกระทั่งไมเห็นแกตัว; และมันคงใชไดไมใชแตเพียงเฉพาะเด็กเล็ก ๆ,
เด็กรุน เด็กหนุม เด็กสาว เด็กโต ไปจนเปนพอบานแมเรือน ก็ใชไดไปตามลําดับ
มันแนวเดียว มันสายเดียวจริง ๆ นี่อยามองคราว ๆ อยาประมาทกับคําที่วาแนวเดียว
สายเดีย ว เทา นั ้น แหละ มัน ใชไดตั้ง แตเด็ก อมมือ หรือ ตั ้ง แตเด็ก ในครรภเลย
จนกระทั่งคลอดออกมา; เด็กอมมือ เด็กรุน เด็กหนุม เด็กสาว แตงงานมีเหยา
มีเ รือ น เปน พอ บา นแมบ า น เปน คนเฒา คนแก จนในที ่ส ุด ; ไมต อ งเปลี ่ย น
ทางเดินเลย, เสนเดียว สายเดียว ไปสูจุดหมายปลายทางอยางเดียวสายเดียวนี้
เทา นั ้น , ไมม ีส ายอื ่น . จะตอ งเดิน สายเดีย วนี ้ไ ปไดด ว ยกัน ทั ้ง นั ้น จากความ
เห็นแกตัว ไปสูความไมเห็นแกตัว กันจนได.
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นี้ ลองไปคิดดูเถิดที่เราถือศีล สมาทานศีล ก็เพื่อกําจัดความเห็นแกตัว,
การฝก ทําสมาธิ ก็เพื่อ รํางับ กดบีบ บังคับ ความเห็น แกตัว ไมใหป รากฏ,
หรือ ปฏิบ ัต ิใ นทางปญ ญา-วิป ส สนา ก็เ พื ่อ ขุด รากเหงา ของความเห็น แกต ัว
ทิ้งเสีย ใหห มด เผาเสีย ใหห มด; ไมมีอะไรมากไปกวานี้ หรือวาต่ําลงไป กระทั่ง
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จะใหทานก็จะตองเพื่อกําจัดความเห็นแกตัว สวนใหทานเพื่อไปสวรรคแลกสวรรค,
ใหทานเพื่อใหเพื่อนชอบอะไรทํานองนั้น ไมเกี่ยวกัน ไมไดอยูในความหมายอันนี้;
นั้น มัน เปน เรื่อ งโลก เปน เรื่อ งไปหาผลเปน โลก เปน กามคุณ ไป เพราะฉะนั้น
ทาน-การให ที่บริสุทธิ์ จะตองกําจัดความเห็นแกตัว.
ที ่เ ราไหวพ ระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ นั ้น , นับ ถือ พระพุท ธ
พระธรรม พระสงฆ นั ้น ก็ต อ งเล็ง ไปถึง ความไมเห็น แกต ัว เราไหวพ ระพุท ธเจา
ก็เพราะทานเปนผูหมดความเห็นแกตัว, เราไหวพระธรรม ก็เพราะพระธรรมคือ
ระบบปฏิบัติ หรือผลของการปฏิบัติ เพื่อทําลายความเห็นแกตัว, เราไหวพระสงฆ
ก็เพราะวา ไหวท า นผู ป ฏิบ ัต ิ และเราก็ป ฏิบ ัต ิ เพื ่อ ทํ า ลายความเห็น แกต ัว
อยา ไปไหวใ นฐานะความศัก ดิ์สิท ธิ์อ ะไรก็ไ มรู ใหมัน เกิด ความขลัง ขึ้น มาเอง
มัวทองพึมพําอะไรอยูนั้นมันก็งมงายอยูนั้นเอง, ก็เปนเรื่องความเห็นแกตัวอยูเรื่อย.
เพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติในสวนไหน นับตั้งแตไตรสรณาคมนขึ้นมาถึง
ทาน ถึงศีล ถึงสมาธิ ถึงปญญามันก็เปนเรื่องเดียว เสนเดียว ของความไมเห็นแกตัว;
แลวบรรลุมรรค ผล นิพพาน นั่นแหละคือความหมดตัวไปตามลําดับ จนกระทั่งสิ้น
สุดลงไมมีเหลืออยู, เปนนิพพาน นี้เราจะเห็นไดวาเปนทางสายเดียวสําหรับบุคคล
ผูเดียว เดินไปสูจุดหมายปลายทางเพียงจุดเดียว; ใชไดแกทุกคน นับตั้งแตเด็ก
ในครรภขึ้นมาจนถึงคนแกเฒ าที่จะเขาโลงไปอีก ทําไมจึงพูดวาเด็กในครรภดวย
ก็เพราะอยากจะใหแ ม ที ่อุ ม ครรภอ ยูนั ้น ประพฤติต ัว ใหด ี ใหอ ยู ใ นศีล ในธรรม,
อยา ใหม ีค วามเห็น แกต ัว , แลว มัน จะไดม ีเ ชื ้อ ความไมเ ห็น แกต ัว นี ้ ติด เขา ไป
ถึง ลูก ในครรภ ตั ้ง แตย ัง อยู ใ นครรภไ ปทีเ ดีย ว, คลอดออกมามัน จะไดเ ปน คน
ไมเห็นแกตัวนี้ไดงายเขา นี่จึงไดพูดเสียเลยวาฝกตั้งแตเด็กในครรภมาเลย ; ครั้น
คลอดออกมา เดิน ได วิ่งได ตามลําดับ ก็ตอ งฝก เรื่อ งความไมเห็น แกตัวทั้งนั้น .
นี่ คื อ เอกายนมรรค.
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นี่นับวา เราไดคุยกันถึงเรื่อง เอกายนมรรค ในฐานะเปนทางของ
บรมธรรม ดังที่กลาวมาแลวตั้งแตวันกอน มาพอสมควรแกเวลาแลว. ขอใหนําเอา
ไปคิดใหเขาใจ และเห็นจริงในสวนไหนละก็ขอใหทํา; มันจะไดเปนประโยชน
แกทุกคน แลวความมุงหมายที่เปนอุดมคติวา “ครูเปนผูยกวิญญาณของศิษย”
ก็จะเปนจริงขึ้นมา, จะเปนฝนจริงขึ้นมา และมีความสุขอยูไดดวยความสงบเย็น
ตลอดเวลา.

ขอยุติการบรรยายเพราะสมควรแกเวลาเพียงนี้

----------------------
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∗

บรรยายในโอกาศ อบรมศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
ที่คุรุสัมมนาคาร พญาไท กรมสามัญศึกษา
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕
-------------

ทานศึกษานิเทศก ทั้งหลาย,
การบรรยายในวั น นี้ ขอให ถื อ วา เป นการคุ ยกั น มากกว าที่ จะเป นการ
อบรมวิชาโดยตรง ; เพราะวาอาตมาก็อยูในฐานะที่จะกลาวไดเพี ยงเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความรูป ระกอบ ซึ ่ง ทา นที ่เ ปน ครู หรือ ที ่ป รึก ษาขอครูจ ะไดนํ า ไปใชเ ปน หลัก
ประกอบบางอย า งเท า นั้ น ถ า จะกล า วให ชั ด ให ต รงกั น คื อ หลั ก ธรรมมะบางอย า ง
ที่ อ าจจะนํา มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของครู .
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อาตมาอยากจะถือวา ศึ กษานิ เทศกนี้ เป นครูที่ ปรึกษา ; เป นครูที่ ปรึกษา
ของครูอีกทีหนึ่ง นับวาเปนเรื่องยากสองซอน หรือเปนเทคนิคสองซอนทีเดียว.

ขอ แรกที ่ส ุด เราก็จ ะตอ งนึก ถึง ขอ ที ่โ ลกสมัย นี ้ม ัน มีอ ที ่แ ปลกจาก
สมั ย ก อ นมากซึ่ งรวมความแล วมั น ต องการหลั ก ที่ เป น เทคนิ ค หรือวิ ช าเทคนิ ค มาก
ยิ่งขึ้น มั นจึงจะไดผลที่เราประสงคนั้น มากหรือเร็วทันความตองการ. ลองคิดดูวา
อะไร ๆ มันก็เปลี่ยนแปลงไปมาก และเปนไปในทางที่ตองหา ตองจัด ตองทํามากขึ้น

∗

บรรยายสมัยดํารงสมณศักิดเปน พระราชชัยกวี

๔๐๙
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กวา แตก อ น ; เพราะวา มนุษ ยส มัย นี ้ไ ดเ ปลี ่ย นแปลงความเปน อยู ไ ปในลัก ษณะ
ที ่ทํ า ใหต อ งการอะไรมากกวา แตก อ น อยา งสมัย โบราณที ่ไ มม ีส ว มชัก โครก
เราก็ตองการน้ําเพี ยงสักนิดเดียวก็พอแกกิจการนั้น ; ในสมัยที่ใชชักโครก จะตอง
ใชน้ํ าประมาณ ๑๒ ลิตรตอ ครั่งหนึ่ ง ลองคํานวณดู มั น ก็จะเห็ น วาเป น ๑๒เท า
ที่ความตองการมัน มากขึ้น ; เพราะฉะนั้ นคนที่ จะหาน้ํ ามาใช มัน ก็ตองหาน้ํ ามา
ใหมากขึ้นเปน ๑๒ เทา. จะหาโดยวิธีไหน มันก็ตองหามาใหไดเพิ่มขึ้น ๑๒ เทา.
นี้เปนตัวอยางงาย ๆ ที่ทําใหเห็นความเปนไปในโลกสมัยนี้.
นี ้ไ มต อ งพูด ถึง วิช า ความรู หรือ การงานอยา งอื ่น ซึ ่ง เราก็จ ะตอ ง
เพิ่ มขึ้นไม น อยกวา ๑๒ เท า ; แล วเราจะมั วคลานต วมเตี้ ยมอยู อยางไรได เราจึ ง
จํ า เปน จะตอ งปรับ ปรุง แกไ ข ใหม ัน ทัน กัน ; อัน นี ้เ องเปน เหตุใ หต อ งใชวิช า
หรือ หลัก วิช า หรือ เทคนิค นี้ม ากขึ้น . เพราะฉะนั้น ที่ป รึก ษาของครู โดยเฉพาะ
ศึกษานิ เทศกนี้ ได รับหน าที่ ที่ยากพอดู จึงจําเป นจะต องขวนขวายใช ความรู หรือ
หลั กที่ เป นวิ ชาอย างนี้ มากขึ้ นเพิ่ มขึ้ น อย างน อยก็ เป น ๑๒ เท าของของเดิ ม จึ งจะนํ า
คนไปได ในสมัยโบราณจะใชเพียงเทาเดียว.
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สิ่งที่นานึกขอตอไป ก็คือวา คนสมัยนี้กับมีความระแวง หรือไม ไวใจ
หรือ ไม ค อ ยจะเคารพในครูบ าอาจารย กั น มากขึ้ น , มี ค วามระแวงในครูบ าอาจารย
กัน มากขึ ้น ; คือ ไมส นิท ใจ ไมเ คารพอยา งสนิท ใจเหมือ นกับ สมัย กอ น แมใ น
ทางธรรมะ หรือทางศาสนาก็ เป น อย างนี้ เหมื อนกั น ; เพราะฉะนั้ น จึ งมี การบรรลุ
มรรค ผล นิพพานนอยมาก เพราะมูลเหตุมันอยูตรงที่วาแมแตครูบาอาจารยก็ยัง
เปนที่ระแวง ไมมีศรัทธาทีสนิทเต็มเปยม ไมมีความไวใจที่เต็มเปยม ก็เลยไมคอย
จะสนิ ทใจในคําสั่งสอน หรือคํ าแนะนํ าตาง ๆ อยางเต็มเป ยม ; มัน ก็เลยรวนกัน
ไปหมด หรือวาหยอนกันไปหมด ทั้ งนี้มันจะเปนดวยเหตุอะไรก็ตามที ; แตถาเรา
มองดูแลวจะรูสึก มัน นาจะเนื่อ งมาจากครูบ าอาจารยก ็พ ากัน อยูในสภาพที่น า
ระแวงยิ่งขึ้นดวยเหมือนกัน.
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มู ล เหตุ อั น นี้ ก็ น าจะไม ใช อะไรอื่ น นอกจากว า สิ่ งที่ เรียกว า วั ต ถุ น ิย ม
กําลั งครอบงําครูบ าอาจารยข องเรานี้ จัด มาก หรือ จัด เกิน ไป จนเราตั้ งตั วไม ค อ ย
จะอยู ก็ เลยพากั นรวนเร ทั้ งศิ ษ ย ทั้ งอาจารย หรือทั้ งประชาชนทั่ ว ๆ ไป มั น ก็ เลย
ดึงกัน ไปหมด. บางที บิ ดามารดาเด็ ก ก็ยั งนํ าเด็ กไปในทางที่ ครูบ าอาจารยไม พึ ง
ประสงค ก็ย ัง มีไ ด ; คือ เปน ไปในทางหรูห รา ชั ่ว ครู ชั ่ว ยาม พอใหแ ลว ๆ ไป
ยิ่งกวาจะใหเปนผูมีความรูดี มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี นี้เรียกวาเปนเรื่องที่ดึงกัน
ยุงไปหมดในโลกนี้ เพราะฉะนั้นทางฝายที่เป นศิ ษ ย คนสมั ย นี้ ก็ มี ความเป น ศิ ษ ย
ที ่ด ีน อ ยลงทุก ทีเ หมือ นกัน ; ก็เ พราะถูก ยั ่ว ถูก ดึง ดว ยอํ า นาจของวัต ถุไ ปเสีย
ตั้ ง แต ออนแตออก ดวยเหมือนกัน.
นี่ปญหาของโลกมันจึงเพิ่มมากขึ้น หรือลําบากมากขึ้นไป ในทางที่จะ
สั่งสอนอบรมกัน ใหเกิดสันติภาพที่ถาวร ซึ่งเปนวัตถุประสงคมุงหมายของวิทยาการ
หรือการประพฤติ การกระทํ าทุ ก ๆ อย างทุ ก ๆ แขนง. เมื่ อเด็ ก ๆ รุนนี้ โตขึ้นเป น
ครูบาอาจารย ลักษณะที่ยุงยากนั้นมันก็มีมากขึ้นทุกทีตามลําดับ กลาวคือความ
ไมไวใ จ ความไมเคารพอยา งแทจ ริง เหลา นี ้จ ะเพิ ่ม ขึ้น ตามลํา ดับ ก็เปน ปญ หา
มากขึ้นตามลําดับ. อาตมาถือวา นี่เปนปญหาอยางแรง หรืออยางเต็มที่.
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ป ญ หาข อถั ด มา ที่ ว า เราจะสั่ งสอน หรือแนะนํ าเฉพาะวิชา เฉพาะ
การสอนเฉพาะวิชา เหลานี้ มันก็ยังไมสูสําคัญ เทา ; เพราะวามันขึ้นอยูที่ปญ หา
อัน ใหญ : ที ่ว า เราสูญ เสีย อุด มคติ หรือ ระเบีย บแบบแผน ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีที่ดีของความเปนศิษยและการเปนครูกัน นั้นเปนสวนใหญ.

ที ่พ ูด นี ้ก ็เ พื ่อ จะใหน ึก กัน ไดเ สีย ทีห นึ ่ง กอ นวา ปญ หาของเรามีม าก
แล วก็ มี ความยากชนิ ดยากที่ จะแก ; และอาจจะกล าวได ว า เหมื อน ๆ กั น และทั่ ว ๆ
กัน ไป แทบทุก แขนงของงานในโลก. มัน มีป ญ หาเนื ่อ งมาจากมนุษ ยเ ราถูก ดึง
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ดว ยอํ า นาจของความเจริญ ทางดา นวัต ถุนี ้ มากจนตั ้ง ตัว ไมค อ ยติด กัน ทุก ฝา ย ;
แลวเมื่อถูกความดึงดูดอันนี้ครอบงําแลวละก็ จิตใจก็ไมคอยจะอยูกับเนื้อกับตัวมาก
จนถึง กับ วา ไมรูว า เกิด มาทํ า ไมดว ยซ้ํ า ไป, ซึ ่ง เปน เหตุใ หไ มรูวา จะตอ งทํ า อะไร
บ าง แล วจะต อ งทํ าอย างไร โดยเฉพาะหน าที่ ของตนเป น คน ๆ ไป. เพราะฉะนั้ น
การที่จะพูดกันถึงวิธีที่จะแกปญ หา ก็นาจะมองกันใหลึกไปถึงตนตอ หรือรากเหงา
สวนลึก ในการที่ทําใหเกิดความลําบากยุงยากเหลานี้.
การแก โดยวิธี อื่ น ๆ นั้ น อาตมาไม จํ าเป นจะต องกล าว เพราะวา ท าน
ทั้งหลายอาจจะไดรับการศึ กษาอบรมมาแล วเป นอยางมาก อยางเพื ยงพอ อาตมา
จะพู ดไปในทํ านองนั้ น ก็ จะเป นเรื่องเอามะพราวห าวมาขายสวน. เพราะฉะนั้ นจึ ง
อยากจะพูด แตใ นสว นที ่เกี ่ย วกับ หลัก ธรรมะ บางอยา งบางประการที ่จ ะนํ า ไปใช
สํ าหรั บ การดํ ารงจิ ต ใจของเรา ให อยู ในสภาพที่ เหมาะ ในการที่ จะเผชิ ญ กั น เข ากั บ
ปญหาเหลานี้ เพราะฉะนั้นขอทําความเขาใจกัน ในขั้นแรกวาอยางนี้ วา:-
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จะมี ห ลั ก ธรรมะในทางพุ ท ธศาสนานี้ อะไรบ าง ที่ จ ะนํ า มาใช สํ าหรั บ
ชว ยเราในการแกไ ขปญ หาอัน ยุ ง ยากนี ้ ; และในที ่นี ้ก ็ค ือ การที ่ท า นศึก ษานิเทศก
ทั้งหลายจะชนะน้ําใจของผูที่เราจะเขาไปเกี่ยวของดวย และนําเขาไปตามลูทาง ของ
วัตถุที่ประสงคนี้ ดวยความสมัครใจของเขาเอง.

อาตมาอยากจะคุยกันเลนมากกวา ในวันนี้ ดวยสิ่งที่กันลืม คือลืมไดยาก
วา “มุน ุษ ยศ ูน ย” ฟง แลว ก็ค งจะงง ; เดี ๋ย วเราจะไดว ิน ิจ ฉัย กัน ดู. อาตมาถือ วา
เวลานี้เราจะต องแกไขวิกฤติกาลตาง ๆ แม แตวิกฤติ กาลของโลก จนกระทั่งวิกฤกาล
เล็ ก ๆ น อย ๆ ในวงการศึ กษาของเรา หรือป ญหาขัดของในป ญหาของเรา ด วยการ
เป น มนุ ษ ย ศู น ย กั น ให ถู ก ต อ ง.
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จะพูดเปนสมมุติฐานกันกอนวา เราจะตองเปนมนุษยศูนย – เลข ๐
กั นให มากยิ่งขึ้นตามสวนที่ โลกนี้มั นยิ่งเจริญ ขึ้น. พู ดอย างนี้ ดูจะเป นการพู ดอยางที่ ,
ขออภัย , เขาเรีย กวา บา ๆ บอ ๆ อยา งนี ้ก ็ไ ด. แตวา พูด อยา งนี ้จํ า งา ยที ่ส ุด ;
และถื อวา การแก ไขป ญ หาเฉพาะหน าของท านที่ เป นนั กศึ กษาเทศน นี้ ขึ้นอยู กั บ
ธรรมะข อ นี้ คื อ การเป น มนุ ษ ย ๐ นี้ ; จึ ง คิ ด ว า น า จะนํ า มาพู ด หรือ นํ า มาคุ ย กั น
ยิ่งกวาเรื่องใด ๆ.
ที นี้ เราจะทํ าความเข าใจกั นในเรื่องคํ าว า “มนุ ษย ๐” เสี ยก อน. คํ าว า
“ศูนย” นั้นครูบาอาจารยรูดีวา มันหมายความวาอะไร ; และบางทีจะรูมากเกินไป
จนจั บ ใจความของมั นไม ได ก็ น าจะเป น ไปได เหมื อนกั น. ถ าถามว า ๐ นี้ เป น บวก
หรือ เปน ลบ? มัน ก็เกิน กวาจะตอ งทราบเสียอีกวา บวก หรือ ลบ ; คือ ทุก คน
จะตอ งทราบวามัน ไมใชบ วก หรือ ไมใชล บ; เพราะฉะนั้น มัน คือ ไมใชนอ ย หรือ
ไม มาก ไม under ไม over นั้นเอง มั นจึงจะเป นศู นย. บวกมั นก็ ยิ่ง over ยิ่งมาก
ก็ยิ่ง over ; ลบมันก็ยิ่ง under ทีนี้จะอยูอยางไรจึงจะเปน ๐.
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วันหนึ่งเราจะ over กันกี่ครั้ง under กันกี่อยางกี่ครั้ง, แลวอยูในระดับ
ที่เปนปรกติคือ ๐ นั้นกี่ครั้ง ลองคําณวณคํานึงเปนเวลานาทีดู จนกวาเราจะพบ
ความหมายของคําวา ศูนย : เป นมนุ ษย ๐ อยูกี่นาทีในวันหนึ่ ง ๆ, เปนมนุษยบวก
สัก กี ่น าที, เปน มนุษ ยล บสัก กี ่น าที. ดูเหมือ นจะเปน มนุษ ยบ วก กัน นั ้น แหละ
มากกวา คือ มนุษ ย over เสีย เปน สวนมากในวัน หนึ่ง ๆ ; เพราะเราถือ วาความ
ทะเยอทะยาน ความอวดดี ความสะเพรา ความมักใหญใฝสูง อะไรเหลานี้มันเปน
เรื่อง over ; ความเศรา ความหดหู ความขลาด ความกลัว ความท อแท อะไรเหลานี้
มัน เปน ฝา ยลบ หรือ ฝา ย under; มนุษ ย ๐ ไมค อ ยจะมี แมในที ่ส ุด แตค วาม
สํานึกตัว มันก็ยังไมคอยจะมี. มันมีแตความลืมตัว คือมันบวกมากเกินไป.
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นี้เปนการกลาวอยางหลักธรรม, กลาวหลักธรรมที่แทจริงและที่สมบูรณ ;
แตก ลา วดว ยภาษาพูด ชนิด อะไร อาตมาก็บ อกไมไ ด ; จึง ใชคํ า วา มนุษ ย ๐.
แตโดยที ่เห็น วา พูด อยา งอื่น เขา ใจยากพูด อยา งนี ้เขา ใจงา ยกวา จึง พูด อยา งนี้
พรอ มทั ้ง เสนอวา ความเปน มนุษ ย ๐ นี ้, มนุษ ยเ ลข ๐ นี ้จ ะชว ยแกป ญ หา
ตา ง ๆ ไดม าก รวมทั ้ง ปญ หาเรื ่อ งครูบ าอาจารยต า ง ๆ ดว ย. เพราะฉะนั ้น
ทานจะตองนึกถึงคําวา ไมบวก ไมลบ ไม over ไม under นี้ไวใหดี ๆ จึงจะเขาใจ.
ลองเหลือบตาไปดู หลั กธรมะของพระพุ ทธเจา โดยตรงดูวา มั นเกี่ยวของ
กั บมนุ ษย ๐ นี้อย างไรบ าง. อยากจะขอแนะนํ าหมวดธรรมสั กหมวดหนึ่ ง ซึ่งเรียก
วา โพชฌงค; ทานครูบาอาจารยสวนมากก็คงเคยไดยินคํานี้ เพราะมีอยูในหลักสูตร
จริยศึ กษา หรือศี ลธรรม แม แต ของเด็ ก ๆ. โพชฌงค ๗ ประการ หมายถึ งธรรมะ
๗ ขอ ซึ่งเปน factor หนึ่ง ๆ ของความสําเร็จในการตรัสรูใน ๗ ขอนี้เขาระบุไววา :สติ - ความระลึ ก ได ธั ม มวิ จ ยะ-การเลื อ กเฟ น เอาแต ที ่ ถ ู ก ที ่ ค วร. วิ ร ิ ย ะ
– ความพากเพีย ร. ปต ิ - ความอิ ่ม อกอิ ่ม ใจ. ปส สัท ธิ - ความสงงบรํา งับ ลง.
สมาธิ – ความตั้งมั่นอยางแนวแน. อุเบกขา - ความปลอยเฉย.
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ลองคิดดูวา ธรรมะทั้ ง ๗ ประการนี้เป นองคหนึ่ง ๆ ของความสําเร็จ
อยา งไร ? อยา ลืม วา นี ่เปน เพีย งองงคห นึ ่ง ๆ เทา นั ้น , และรวมกัน ทั ้ง ๗ องค
จึง จะเปน เรื ่อ ง ๆ หนึ ่ง ของความสํ า เร็จ เราจะเอาธรรมะนี ้ม า apply คือ วา
จะเอาธรรมะนี้ ซึ่งเปนธรรมะสําหรับบรรลุ มรรค ผล นิพพาน มาใช ; ซึ่งถาเรา
จะเอามา apply ทั ่ว ไป แมแ ตแ กเรื่อ งประจํ า บา น ประจํา วัน นี ้ม ัน ก็ย ัง ทํ า ได;
และหลักเดียวกันนั้นเองโดยไมตองเปลี่ยนแปลง ยิ่งพิจารณาดู จะยิ่งเห็นอยางนี้
คือวา ในการปฏิบัติงานใดก็ตาม, งานที่เปนชิ้นเปนอันเปนเรื่องหนึ่งนั้นจะตองดําเนิน
ไปตามกรรมวิธี อยางนี้ทั้งนั้น.
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ข อแรกที่ สุ ด คื อ ข อ ๑ จะต องมี สติ สมบู รณ ระลึ กมาได ทั้ งหมด ในเรื่อง
ที ่ค วรระลึก เอามา; เราจะตอ งระลึก เปน วงกวา ง ครอบคลุม เกี ่ย วไปหมดทุก สิ ่ง
ทุกอยาง กับสิ่งที่มันเกี่ยวของกันเปนขอแรก เรียกวา สติ.
ข อ ที่ ๒ ต อ งใช ข อ นี้ เรี ย กว า ธั ม มวิ จ ยะ ซึ่ ง แปลว า เลื อ กเฟ น ธรรมะ;
เลือกเอาเฉพาะเรื่องที่ ตรงกับความตองการที่ใชเป นหลักเป นเกณฑ ได ; เหมื อนกับ
เราไปเที ่ย วในสวนดอกไม เราไมไดเก็บ ดอกไมในสวนทั ้ง สวน แตเราจะเก็บ เอา
เฉพาะที่เราตองกาอยางไรในคราวนั้น หรือในวันนั้นเทานั้น เก็บเอาแตอยางดีที่สุด.
นี้ก็คือเราประมวลเอา material ตาง ๆที่เรารวมเอามานี้ แลวเอามเลือกดูวา อันไหน
จะเปน อยา งไร? อัน ไหนจะตอ งทํ า หนา ที ่อ ยา งไร อัน ไหนจะใชเ ปน หลัก เปน
ประธานอยางไร? จัดรูปโครงนั่นเองใหแนนอนตายตัวลงไป เรียกวาเลือกเฟ นธรรมะ.
ข อ ๓ เราจะต องใช ที่ เรียกวา วิริยะ อั นนี้ หมายถึงกําลั งงาน ที่ เราตอ งใช
ในการกระทํ า ตอ งให มี ถูก ตอ งและเพี ยงพอ มี วิริยะก็ คือ ความหมายวาอย างนั้ น ;
ขอนี้เกือบจะไมตองอธิบาย หมายถึงกําลังงานก็แลวกัน.
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ข อ ๔ คื อ ป ติ ท านจะต องมี ความพอใจ ป ติ ปราโมทย ในสิ่ งที่ ทํ า ใน
วัต ถุป ระสงคข องสิ ่ง ที ่ทํ า ในสิ ่ง ที ่กํ า ลัง ทํ า อยู ท ีเดีย ว ปต ิก ็ห มายถึง ความรูส ึก ที่
เกิ ด ขึ้ น อย างถู ก ต อ ง; ไม ใช ป ติ ลุ ม หลงในเรื่อ งสวย เรื่อ งงามอะไร ในทํ านองนั้ น ;
และไม ใช ป ติ ที่ เกิดมาจากความสํ าเร็จ ในความหวังที่ จะรวยใหญ อย างนั้ นก็ ไม ใช
มัน ตอ งเปน ปต ิที ่ป ระกอบไปดว ยธรรม คือ พอใจในตัว งานมที ่ไดทํ า เหมือ นกับ
ที่ เขาพู ดว าทํ าหน าที่ เพื่ อประโยชน แก หน าที่ ไม เลยไปถึ งเงิน หรือ ถึ งผลอย างอื่ น .
เพราะฉะนั้ น ป ติ นี้ เกิ ด ขึ้ น เพราะว า ได ทํ า เท า นั้ น ในสิ่ งที่ ดี ที่ ถู ก ที่ น าทํ าอย างยิ่ ง,
มีโ ชคดีที ่ไ ดทํ า เทา นั ้น ก็พ อแลว ; ไมต อ งมีโ ชคดีที ่จ ะไดเ งิน หรือ วา ไดชื ่อ เสีย ง,
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ก็พ อแลว , ไมตอ งไปถึง นั้น เพราะวา ถา ไปถึง นั้น แลว มัน ไมใ ชปติที่ป ระสงค
ในที่นี้มันเปนอยางอื่นไปเสีย.
เหมือนกับจะยกตัวอยางวา ชาวนาจะทํานาอยางนี้ ฟนดินทีแรกที่หัว
คัน นา ก็พ อใจทีแรกวาไดฟนลงไปทีห นึ่งแลว มัน เสร็จไปทีห นึ่งแลว, ฟนสองที
ก็เสร็จ ไปสองที, ฟน สามทีก็เสร็จ ไปสามที, มัน ก็ยิ่ง มีปติม ากขึ้น ทุก ที. อยา งนี้
เรียกวาถูกตองตามหลักนี้. ถาตรงกันขามก็หมายความวา ฟนไปทีหนึ่งก็ยังมีความ
รูสึก รําคาญวา แหม, มัน ยังอีก มาก, ฟน สองที สามที สิบ ที ก็ยังนึก วา แหม
มัน ยัง อีก มา, ยัง ไมใ กล กับ ความสํ า เร็จ มัน ไมอ าจเกิด ปต ิไ ด; แลว มัน ยัง เกิด
ความกระวนกระวาย ระส่ําระสาย เรารอน จนกระทั้งจะทิ้งงานไปเสียเลย, มันไมมี
ปติหลอเลี้ยงกําลังงาน หลอเลี้ยงกําลังใจ, เพราะฉะนันจึงตองมีวิริยะที่หลอเลี้ยง
อยู ดวยปติ คือความพากเพียรที่หลอเลียงอยูดวยความพอใจ.
ขอ ๕ จะตองมีธรรมะ ที่ชื่อวา ปสสัทธิ คือมั นเขารูป มันเริ่มเขารูป .
ความรู ส ึก นึก คิด จิต ใจอะไรตา ง ๆ นี ้ มัน เริ ่ม เขา รูป . คํ า นี ้แ ปลวา ความสงบ
รํา งั บ ลง ; แต อ าตมาใคร ระบุ ค วามหมายให ง า ย ๆให เข า ใจกั น ได ในที่ นี้ ว า “ความ
ที ่ม ัน เขา รูป ”. กอ นนี ้ม ัน ยัง ไมเขา รูป มัน ยัง ไมแ นใ จบา ง ยัง สงสัย บา ง; ไมไ ด
ทํา ใหเปน รูป เปน รางลงไปวา จะสํา เร็จ ไดแ น. แตเดี๋ยวนี้มัน แนน อน มัน เขารูป
เขาเรีย ก ปส สัท ธิ, คือ จิต ใจเริ่ม รูส ึก วา มีค วามรูส ึก พอใจ การงานนั ้น เขา รูป
เขารอยดีกับการงานนั้น รักใครพอใจกับการงานนั้นยิ่งขึ้น และรูสึกเปนสุข พรอมกัน
ไปในตัวการงานนั้น เรียกวาเขารูป.
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ข อ ๖ ต องมี สมาธิ คื อความที่ มี จิตตั้ งมั่ นลงไปแล วเป นอย างดี คํ าวา
สมาธิ นี้ ขอให มี ความหมาย ๓ อย างเสมอไป :- คื อวา มี จิ ตใจบริสุ ทธิ์ อย างหนึ่ ง,
แลวก็มี จิตใจตั้ งมั่ นในสิ่งเดียวกัน อารมณ เดียว นี้อยางหนึ่ง, และมี กัมมนี ยภาวะ
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คือมีความคลองแคลววองไว นิ่มนวล ออนโยน เหมาะสมแกการงานทางจิตใจ
เป น อย า งยิ่ ง ; อย า งนี้ ภ าษาบาลี เขาเรี ย กว า กมฺ ม นี ย = แปลว า ควรแก ก าร
งานซึ่งดู เหมื อนจะตรงกับคํ าวา active นี้ มากที่ สุ ด. เพราะฉะนั้ นอยาได เขาใจวา สมาธินี้
มัน ซึม ๆ เซื ่อ ง ๆ อะไรทํ า นองนั ้น มัน ตอ งมีค วามหมายวา :- ปรสุท ฺโ ธ จิต บริส ุท ธิ ์, สมาหิโ ต - ตั ้ง มั ่น แนว แน, กมฺม นีโ ย - ไว พรอ มที ่จ ะไหวไปตาม
การงาน ; อยางนี้เรียกวาสมาธิ ตองครบทั้ง ๓ สวน อยางนี้ ก็เรียกวามันแนนอน
ตอความสําเร็จ.
ข อ ๗ ข อ สุ ด ท า ยคื อ อุ เ บกขา. อุ เบกขานี้ ไม มี อ ะไรคื อ ว า ได แ ก
ปลอ ยไปเฉย ๆ ; เพราะวา สิ ่ง ตา ง ๆมัน เขา รูป กํ า ลัง แลน ไปแลว , แลว ก็เ ฉย
เหมือ นกับ วา จัด สิ ่ง ตา ง ๆ ดีแ ลว ก็ป ลอ ยมัน เปน ไปเองอยา งนั ้น ผู ทํ า จะตอ ง
มี จิต วาง วางเฉยอยู จ นกวาจะไปถึ งที่ สุ ด . ในทางธรรมะ ก็จนกวาบรรลุมรรคผล;
เมื่อไดเตรียมเกี่ยวกับศีล เกี่ยวกับสมาธิ เกี่ยวกับอะไรตาง ๆ ไวดีแลว มีปญญาที่ตั้ง
ไวถูกตองดีแลว มันก็วางเฉย ปลอยใหสิ่งตาง ๆ เปนไปเอง.
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เปรีย บเหมื อ นกั บ วา เอาม ามาลากรถ ต อ งปรับ ปรุงรถเป น การใหญ
ปรับปรุงมาเปนการใหญ เอามาผูก เอามาเทียม เอามาฝกเทียมรถ จนกวามามัน
จะลงรูปกับรถ กับถนน กับคนขับนั้นดวย; พอมันลงรูปกันแลว คนขับก็เพียงแต
ถือเชือกไวเฉย ๆ เทานั้น มามันก็วิ่งไป.
ในขณะแห งอุ เบกขาอยางนี้ มั นเป น ๐ เสมอ ไมไดมี บวกมี ลบ นั่น นี่
เหมือนกับตอนแรก ๆ; ที่วุนไปดวยบวกหรือลบตอนแรก ๆ คิดอยางนั้น คิดอยางนี้
ตัด ทอนอยา งนั ้น เพิ ่ม เติม อยา งนี ้ มัน มีแ ตใ นระยะปรับ ปรุง ; ในระยะที ่สํ า เร็จ
ประโยชนจริง ๆ มัน ตอ งวาง, หรือ ที่เรีย กวา ๐. พอพูด อยางนี้ บางที บางทา น
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ก็จะวาเอาแลว ๆ เรื่องความวางมาอีกแลว. อาตมามักจะถูกเขาพูด หรือวาอะไร
ทํานองนี้เสมอ; แตก็ยินดีอยางยิ่ง ขอให ยึดถือ ไวอยางนั้นก็แลวกันวา จะพู ดกัน
เรื่องความวางอยางนี้เรื่อย ๆ ไป.
ได พู ดมาแล วว า เป นมนุ ษย ๐ คื อไม บวก ไม ลบ ไม over ไม under
นั ้น ก็ค ือ วา ง เหมือ นกัน อยา ลืม เสีย . แลว กรรมวิธีข องจิต คือ ประพฤติเปน ไป
ในเรื ่ อ งตรั ส รู มรรค ผล นิ พ พานก็ ด ี , ในการทํ า งานอย า งโลก ๆ ที ่ บ  า น
ที่ เรือ นก็ ดี , จะต อ งอาศั ย หลั ก ลั ก ษณะที่ เรี ย กว า ๐ หรือ ว างนี้ เป น แกนสํ าคั ญ ;
ถาไมเชนนั้นจะเลยเปนโรคเสนประสาท หรือเปนวิกลจริต ตองไปอยูโรงพยาบาล
กัน หมด ไม เหลื อ ไวให ทํ าอะไรได . แท จริงทั้ ง ๆ ที่ เขาไม รูตั ว เขาก็ ไดอ าศั ย ภาวะ
ที่เปน ๐ หรือความเปนมนุษย ๐ กันอยูทั้งนั้นเลย พื้นฐานของเราที่แทจริงก็คือ ๐;
ถา เราไมม ีพื ้น ฐานเปน ๐ แลว ก็คือ วิก ลจริต แลว มัน จะตอ งเปน โรคภัย ไขเจ็บ
ทางจิตใจ จนกระทั่งเปนโรคภัยไขเจ็บตายทางรางกายดวย. เราตองนึกดูใหดี ๆ วา
พื้นฐานของบุคคลก็ดี สัตวก็ดีมันเปน ๐ ; ในขณะที่ ๐ นั้นมันไมมีอะไรมารบกวน
เพราะฉะนั้นมันจึงฉลาดอยางยิ่งอยูตามธรรมชาติ.
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พุทธศาสนาบางนิกาย เชนนิกายเซ็น เขาพูดในรูปอยางนี้ ยืนยันเด็ดขาด
ยิ่ง กวา พวกเราฝา ยเถรวาท คือ เขาพูด กัน วา : ธรรมดาคนเรานี ้ม ัน ไมม ีป ญ หา
อะไรอยู แ ล ว มั น ฉลดดอย างยิ่ ง อยู แ ล ว ; แต มั น โงทุ ก คราวที่ ได พ บอารมณ ท างตา
ทางหู ทางจมู ก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ, นี้ ปรุงแตง ทําให เกิดความคิ ดตา ง ๆ
มืด มนไปเลย. เพราะฉะนั้น ถา จะทราบคําตอบของอะไรใหถูก ตอ งแลว จะตอ ง
ทํ า ใจใหเ ปน ๐ แลว มัน จะตอบของมัน ไดเ อง. แมใ นขณะหนึ ่ง เราเรีย นมาก
ศึกษามาก ตองจดจําหลักมาก คนความาก คํานึงคําณวณมาก; แตขณะที่จะพบ
คําตอบที่ถูกตองนั้น จิตจะตองเปนวาง หรือเปน ๐ เสมอไป, มันไมอาจจะเกิดขึ้น
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มาในขณะที่เปนบวก หรือเปนลบ เปน over หรือเปน under ; มันจะเกิดขึ้นมาได
ในขณะที่มันเปน ๐, ที่เรียกวาเปน สมาธิบริสุทธิ ตั้งมั่น ควรแกการงานเสียกอน
แลวก็เปน ๐.
อาตมาเห็นวามีเวลาพอ อยากจะพูดเลยไปเสียถึง วัตถุมุงหมายของมนุษย
เราวา มันมีอยูในที่สุด สูงสุดนั้นอยางไร? แลวมันจะสําเร็จความเปนมนุษย ๐
หรือมีจิตใจ ๐ ไดอยางไร? และขอนี้อาจจะมีประโยชนถึงกับวา ทราบถึงหนาที่ที่เรา,
พวกครูจะพาโลกไปใหถึงไดอยางไร? คือเราจะตองรับรูวา มนุษยมันตองการ
เหมือ นกัน หมด เพื ่อ ใหถ ึง สิ่ง ที ่ด ีที ่สุด ที ่ม นุษ ยค วรจะได, แลว ก็บัญ ญัติไ วเปน
อุดมคติที่รับรองกันได.
พวกครู เชนพวกที่ปรึกษาของครู เชนพวกศึกษานิเทศกนี้ จะมีอะไร
ที่แปลกไปกวาเขาหรือ ; มันก็ไมมีอะไรที่แปลกไปเลย ; มันตองรวมมือกันพาเขาไป
สูจุด หมายปลายทางนี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงวา ครูนี ้ม ีห นา ที่ ที ่จ ะพาโลกนี ้ให
ไปถึง จุด หมายปลายทาง จุด เดีย ว อยา งเดีย วกัน หมด สํา หรับ ทุก คน. ทีนี้
เรามาสนใจในระยะเบื้องตน ระยะเริ่มแรกนี้กันอยางละเอียดลออ อยางพิถีพิถัน
โดยคิดวา แมแตจะทําใหคนรูหนังสือนี้ ก็นับรวมอยูในกรรมวิธีสายเดียวยาวยืดที่จะ
พาไปสูจุดหมายปลายทางดวยเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น อยาไดไปแยกงานขั้นแรกที่สุด
เชนงานสอน ก ข ก กา ออกไปเสียจากการนําโลกไปสูจุดหมายปลายทางสุด.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้เราพูดกันถึงจุดหมายปลายทางสุดบางวา มันควรจะเปนอะไร ?
และบางทีจะตองนึกวาอยางไร? เปนสากลที่สุดที่จะใชไดกันทั่วโลก ทุกประเทศ
เปนระหวางชาติไปเลย. เมื่อตั้งปญหาอยางนี้ อาตมาอยากจะขอใหสละเวลาสักนิดหนึ่ง
นึกกันถึงสิ่งที่เรียกวา ดีที่สุดที่เขาใชภาษากลางวา Summum Bonum คือเปนภาษา
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ลาติน ที่ใชเปนภาษากลางในวงการจริยธรรมของโลก; คือเราจะไมพูดถึงศีลธรรม
คือ morality นั้นซึ่งมันไมเปดโอกาสใหวินิจฉัย วิพากย วิจารณ อะไร; เอาหลัก
ตายตัว หรือเอา common sense เปนหลักวา :- เมื่ออยางนี้มันไมเกิดความทุกขละก็
อยา งนี ้ม ัน ก็พ อ; แตว า เทา นี ้ม ัน ไมพ อสํ า หรับ พวกเราที ่เ ปน ครูบ าอาจารย;
เพราะฉะนั้นเราจะตองเอาสูงขึ้นมาถึงระดับที่เรียกวา ethics หรือที่เรียกวา moral
philosophy คือปรัชญาของศีลธรรม ซึ่งเปดโอกาสใหคํานึงคํานวณไดเต็มที่อยางอิสระ.
ขออยาเอาคําวา moral กับ ethics ไปปนกันเขา สิ่งที่เรียกวา moral นั้น
เปน ไปตามความรูส ึก สามัญ สํ า นึก ไมต อ งใชเ หตุผ ล คือ คนทุก คนเห็น ดว ย
แลวบัญญัติกันขึ้นไว แลวไมตองมีเหตุผล เพราะเปนสิ่งที่ปรากฎได เขาใจได เห็นได
แก ทุ ก คน แต ส วน ethics นั้ น เขาหมายถึ ง moral philosophy คื อ ปรั ช ญาของ
สิ่ง ที ่เรีย กวา ศีล ธรรมนั ้น อีก ทีห นึ ่ง. มัน ก็ต อ งมีป ญ หาเกิด ขึ้น เปน ธรรมดา เพราะ
ไปเกิดใชสติปญญา หรือไปคํานึงคํานวณเลยไป เกินขอบเขตของ common sense;
แตถึงอยางนั้นนับวาเปนสิ่งที่มีเหตุผล เราจึงสนใจ.
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สิ่ ง ที่ เรี ย กว า Summum Bonum ซึ่ ง แปลว า highest goodness นี้
เขาแจกไว ๔ ขอดวยกันคือ :-

ข อ ๑ ว า Happiness หรื อ Blissfulness ความสุ ข อั นนี้ ต องคํ านึ งถึ ง
กอนเสมอ. การที่จะบัญ ญั ติจริยธรรม หรือการสั่งสอนอะไรก็ตาม ตองคํานึงถึง
ความสุขที่แทจริงนี้เปน วัตถุประสงคที่มุงหมายกอ นเสมอ ตองนึกถึงกอนเสมอ.
แตอยาลืมวา มันตองเปนความสุขที่แทจริง คือ สุข - ข สะกด ; สุก - ก สะกด
เปน เรื่อ งรอ น เรื่อ งเผาลนของ รูป เสีย ง กลิ่น รส สัม ผัส ของ ราคะ โทสะ
โมหะ มัน เปนความสุก ก สะกด จะใชในที่นี้ไมได. สุข ข สะกดนั้นแหละคือ
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สุขแท สุขเย็น เยือกเย็น เพราะสติปญญา เพราะการประพฤติกระทําถูกตอง ไมถูก
เผาลนดวยกิเลส หรือดวยเหยื่อของกิเลส.
มนุษ ยเ ราควรจะรูวา อะไรเปน สุก ก อะไรเปน สุข ข แยกกัน
ให เด็ ดขาดเสี ยก อน. ถ าพวกครูบาอาจารย จะมั วไปเมาในสุ ก ก สะกด อยู ละก็
มันก็จะนําลูกศิษยไปสูอะไรก็ลองคิดดู; มันไมใชอุดมคติปลายทางของการศึกษา
เสียแลว. แตถึงอยางนั้นก็ยังเห็นไดวา มีการสับเปลี่ยน เอาไปสับเปลี่ยนกันเสียเรื่อย ;
แลวครูบาอาจารยบางคนกกําลังไปมึนเมากับสุก ก สะกดนี้ดวยเหมือนกัน. ถาจะ
สะสางปญหาขอนี้กันใหถูกตอง ก็ตองสะสางปญหาเรื่องนี้กันเสียกอนวา สุก ก สะกด
หรือ สุข ข สะกดกัน แน; แลว ครูบ าอาจารยจ ะตอ งมีอ ุด มคติ คือ สุข ที ่แ ทจ ริง ,
คือสุข ข สะกดกันเสียกอนจึงจะพูดเรื่องอื่นกันได.
การศึกษาก็เหมือนกัน เราหมายถึงนามธรรม ไมใชตัวครูบาอาจารยจะ
ตองมีอุดมคติ มีเจตนารมณ มีอะไรมุงไปยังสุก ก สะกด แตตองมุงไปยังสุข ข. สะกด
กันเสียกอน โลกนี้จึงจะมีแตสันติภาพถาวร คือ สุข ข สะกด, ไมใชสุก ก สะกด
ซึ่งเราหมายถึงวัต ถุนิยม. เรื่องหลงทางวัต ถุน ิย มนี้แ หละเปน อัน ตรายอยางยิ่ง;
เพราะวาทําใหโลกนี้ไมพอยิ่งขึ้น เพราะทุกคนระดมไปตองการวัตถุคราวเดียวกันมาก ๆ
จนวัตถุทั้งหมดในโลกนี้มีใหไมพอ, หรือวาแมวัตถุในโลกนี้จะมีเพิ่มขึ้นอีกสัก ๑๐ เทา
๑๐๐ เทา มันก็ยังไมพออยูนั้นแหละ ถาไปนิยมสุก ก สะกด กันมากขึ้น; แตถาไป
นิยมสุข ข สะกดมันเหลือเสียอีก; วัตถุในโลกนี้จะเหลือ เกินกวาที่มนุษยตองการ
เสียอีก.
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ขอใหไปคิดดูใหดีวา มนุษยเราในโลกนี้ กําลังลําบากยุงยาก เดือดรอน
เป น ทุ ก ข อ ยู , เป น ทุ ก ข เดื อ ดรอ นอยู ด ว ยสิ่ ง ที่ เกิ น ความจํ า เป น ทั้ ง นั้ น , สิ่ งที่ เกิน
ความจําเปนของรางกายของชีวิตจิตใจ ของอะไรทั้งนั้น ที่มันทําความยุงยากลําบากให.
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ถาเราเอามาเทาที่จําเปนแกชีวิตแลว แทบจะไมมีอะไรมาทําใหเกิดความยุงยากลําบาก
วุ น วายกัน ได. ในโลกทั ้ง โลกนี ้พ ากัน เปน อยา งนี ้ ไมใ ชเฉพาะประเทศไทยเรา;
ประเทศไทยเราบางทีจะเดินตามหลังเขาตอ ย ๆไปเสียอีก ประเทศที่เจริญ มากนั้ น
กํ า ลัง ทุก ขม าก. ความทุก ขนั ้น มีม ูล มาจาก สิ ่ง ที ่เ กิน ไปจากความจํ า เปน ของ
ธรรมชาติ หรือของรางกาย หรือของชี วิ ตจิ ตใจทั้ งนั้ น ที นี้ เขาไปเพิ่ มในส วนนั้ นมาก
ขึ้นไป เรงในสวนนั้นมากขึ้น; โลกนี้มันก็เต็มไปดวยความยุงยาก วุนวายมากขึ้น ;
และเป น อย า งนี ้ มั น ขั ด กั บ หลั ก ของทางจริ ย ธรรม. มั น เป น เรื ่ อ งโลกดิ บ ๆ
เป น วั ต ถุ ดิบ ๆ เปนอะไรทํานองนั้นไปเสีย ไมใชจริยธรรม.
ถา ถือ เอาตามทางจริย ธรรมแลว มัน จะตอ งเปน ความสุข ที ่ถ ูก ตอ ง
ไม ว า จริ ย ธรรมของศาสนาไหน หรือ ของนั ก จริย ธรรมสายไหน จะต อ งเป น อย างนี้
ทั ้ง นั ้น . ถา ไปตกเปน ทาสของวัต ถุแ ลว มัน ก็ถ ูก กัน ออกไปจากวงของจริย ธรรม
ไมถ ือ เปน ethics เพราะฉะนั ้น ในวงของจริย ธรรมจึง ไมย อมรับ เอา dialectic
materialism วา เปน จริย ธรรม อยา งนี ้เปน ตน เปน ตัว อยา งที ่เห็น ไดช ัด . ฉะนั ้น
ขอที่ ๑ จึงตองคํานึงถึงความสุขที่แทจริงกอน.
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ข อ ที่ ๒ Perfection คื อ ความเต็ ม ; จะเป น เต็ ม ของมนุ ษ ย หรื อ เต็ ม
ของความรูสึกทางจิตใจ หรืออะไรก็ตาม, เราเรียกวา ความเต็ม.

นี้เราลองถามตั วเองดูทุ ก ๆ ท านวา เรากําลังเต็มหรือเปลา. ความเต็ มนี้
มั นบอกไดยาก ; เพราะวาใคร ๆ ก็อยากจะพู ดวาตัวเองเต็มทั้ งนั้ น. ถ าใครมาหาวา
ไมเต็มละก็โกรธเป นฟ นเปนไฟ ; แต ความจริงนั้ นมั นเต็มหรือเปลา. ตามหลักธรรม
ในพุท ธศาสนาถือ วา คนเต็ม ก็ม ีแ ตพ ระอรหัน ตเทา นั ้น ; เพีย งขั ้น พระสกิท าคา
อนาคามี นี ้ ก ็ ย ั ง ไม เ ต็ ม : เต็ ม ต อ งเป น พ ระอรหั น ต เ ท า นั ้ น นี ่ ร ะวั ง ให ดี
เดี๋ ย วมั น ก็ จะไปศูนย หรือไป วาง อีกแลว.
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พระอรหันตทานมีจิตใจวาง วางจากบวก วางจากลบ ไม over ไม under
แลว ก็เ ปน ศูน ย คือ วา งจากความเปน ตัว กู หรือ ของกู. ความรูส ึก วา ตัว กู
หรือของกู นี้ มั นทํ าให ไม เป นบวกก็ เป นลบเสมอไป ; ไม เป น ๐ ได มั นจะเป น ๐
ไดก็ต อ เมื ่อ หมดความรูสึก วา ตัว กู ของกู ; นั้น แหละคือ เต็ม มัน ไมอ ยากอะไร
มัน ไมห ิว อะไร มัน ไมก ระหายอะไร. นี ้ถ า ใครยัง หิว หรือ กระหายอะไรอยู
ทั ้ ง ทางรูป ธรรม หรือ นามธรรม ก็ต าม เรีย กวา ยัง ไมเ ต็ม ; มนุษ ยธรรมของ
บุคคลผูนั้นยังไมเต็มหรือวาความสุขของเขายังไมเต็ม, ความตองการของเขายังไม
เต็ ม ก็แลวแต จะเรียก. ถายั งไม เป นอยูเรื่อย มั นก็ต องกระวนกระวาย ระส่ํ าระสาย
มันก็ตองกระทบกระทั่งกัน ; เพราะฉะนั้นมันก็หาความสุขไมได.
โลกนี้หาความสุขไมได เพราะมนุษยยังไมเต็ม, และไมรูจักความเต็ม.
เราจะสมมุติวา เต็ม ของความดี, เต็ม ของความถูก ตอ ง เต็ม ของความยุต ิธ รรม
หรือ อะไรก็ส ุด แทเรีย กไดทั ้ง นั ้น ในทางสมมุต ิ ; แตอ ยา ไปหลงวา มัน เปน บวก.
ถามั นเต็มแลวมั นจะเป น ๐ คือมี ความรูสึ กวา วางจากตัวกู ของกู มันจึงจะเป น
ความยุต ิธ รรม เปน ความจริง เปน ความถูก ตอ งอะไรที ่แ ทจ ริง . ถา ไมเ ชน นั ้น
มั นจะเป นความยุ ตธรรมที่ เข าข างตั ว, เป นความถู กต องที่ เข าข างตั ว ของฝ ายใด
ฝายหนึ่งเสมอไป.
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ขอใหด ูที ่เ ขาทะเลาะวิว าทแยง ชิง กัน ซิ เขาถูก กัน ทั ้ง สองฝา ย,
เขายุติธรรมกันทั้งสองฝายตามแบบของเขา. แตมันไมตรงกันทั้งสองฝาย มันก็เลย
ทํากันไมได เขากันไมได. เพราะฉะนั้นที่เรียกวาดีจริง ถูกตองสวยงาม ยุติธรรม
อะไรนี้จะตองเปนเรื่องถูกตองของความที่ไมมีความอยาก ความกระหาย ความหิว
แหงตัว กู ของกู. คํ า วา Perfection หมายความอยา งนี ้. นี ้ที ่วา เปน สิ่ง ที ่ด ีที ่ส ุด
ของมนุษยอยางหนี่ง เปนขอที่ ๒.
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ขอที่ ๓ Duty คือ หนาที่; แลวขยายความออกไปวา Duty for the
duty's sake - หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่. เดี๋ยวนี้เราทําหนาที่เพื่อประโยชน
แกห นา ที่ หรือ วา เพื่อ เงิน หรือ วา เพื่อ เลื่อ นชั้น หรือ วา เพื่อ ชื่อ เสีย ง หรือ วา
เพื่ออะไร. เรามาจับกันดู แลวเมื่อไรมันจึงจะเปน Duty for the duty's sake
มันก็ไมมีพวกไหนอีกเหมือนกัน ถาจะพูดกันอยางรวบรัดประหยัดเวลา; ก็มีแต
พวกพระอรหัน ตเทา นั ้น ที่ “ทํา หนา ที่เพื ่อ ประโยชนแ กห นา ที่” สําหรับ บุค คล
ธรรมดาแลวยากอยางยิ่ง ที่จะทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่ ; มันตองทําหนาที่
เพื่อประโยชนของตัวกู ของกู อยูาเสมอไป ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง.
เราลองมองดูที่ นักศึกษา นักวิทยาศาสตร นักคนควาอะไรก็ตาม
ทําการคนควาจนลืมกินอาหาร ลืมลูก ลืมเมีย ลืมอะไรตาง ๆ ลืมวัน เดือน ป
ค่ํา มืด หรือ สวาง; อยางไรก็ดี ก็ยังไมถึงกับจะกลาวไดวา หนาที่เพื่อประโยชน
แกหนาที่ ; เพราะยังหลงอะไรอยูบางอยาง, หวังจะไดอะไรอยูบางอยางเหมือนกัน.
เพราะฉะนั้นมีแตพระอรหันตที่หมดกิเลส หมดโลภ หมดโกรธ หมดหลง หมดความ
รูสึกวาตัวกู ของกู นี้เทานั้น จึงจะเคลื่อนไหวอะไรไปดวยกิริยา สักวาเคลื่อนไหว
ไปเพื่อกิริยา เทานั้น, หรือวาการกระทํานั้นเพื่อการกระทํานั้น ไมถึงผลของการ
กระทํา. แตการที่เอาอุดมคติขอนี้ มาเปนอุดมคติของคนธรรมดานี้ ก็เพื่อ
ใหค นธรรมดานั้น ถือ หลัก อยา งนั้น บากบั่น มุง หนา ไปในลัก ษณะอยา งนั้น ;
เพราะวาในขณะนั้นแหละมันทําใหเราเต็ม และมันทําใหเรามีความสุข.
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ในขณะใดที่เราทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่นั้น ลองพิจารณาดูเถิด
ในขณะนั้นเราเปน ๐ เปนมุนษย ๐,- เปนมนุษยที่เต็มเปยมของความเปนมนุษย ;
ในเวลานั้นจะสงบเย็นที่สุด เปนสุขที่สุด ถาเราไปทําหนาที่เพื่อเงิน เพื่อชื่อเสียง
เพื ่อ อะไรเขา ละก็ มัน ตรงขา มไปหมด, มัน พรอ ง มัน หิว อยู  แลว มัน จะเต็ม
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ไดอ ยา งไร ; มัน รอ นอยู  แลว มัน จะสงบเยือ กเย็น อยู ไ ดอ ยา งไร เพราะฉะนั ้น
อยา ไดด ูถ ูก ดูห มิ ่น วา นี ้เ ปน อุด มคติ ใชซื ้อ อะไรกิน ไมไ ด; แตที ่จ ริง มัน ยิ ่ง
ไปกวาที่จะซื้ออะไรกินไดเสียอีก เพราะมันทําใหเต็มและเปนสุข สําหรับอุดมคติ
ที่ ว า “หน า ที่ เ พื่ อ ประโยชน แ ก ห น า ที่ ” .
อาตมาอยากจะยืนยันเสียเลยวา ทานครูบาอาจารย หรือวาครูบาอาจารย
ที่ปรึกษา หรือศึกษานิเทศกนี้ ยึดอุดมคตินี้แลว ทานจะประสบความสําเร็จอยูทุกหน
ทุกแหง. ทุกคนจะระดมกันรักทาน ระดมกันเชื่อถือทาน นับถือทาน อะไรอยางนี้
เปนตน . มันเปนอัน วา เราใชอุด มคติของจริยธรรมสากล ที่เรียกวา Summum
Bonum ขอ ที่ ๓ นี้เอง เอามาเปน เครื่อ งมือ . ถาทานยังไมเชื่อ ก็อ ยา เพอ เปน
เอามาก ๆ จนถึงกับวาไม ลอง. ขอรองใหลองเสี ยกอน แลวจะคอย ๆ พบความจริง
ขึ้น มาทีล ะนอ ย; แลว ในที่สุด ก็จ ะคอ ย ๆ เกลีย ดที่วา “งานเพื่อ เงิน ” หรือ อะไร
ทํ า นองนี ้ม ากขึ ้น เปน ลํ า ดับ . แลว ก็จ ะไปรัก “งานเพื ่อ งาน” นี ้ยิ ่ง ขึ ้น ตามลํ า ดับ
แลว ก็ส บาย, และจะสบายไปทุก สิ่ง ทุก อยา ง ไมวา สว นตัว หรือ เกี่ย วกับ ผูอื่น
ไมวาในหนาที่การงาน.
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ขอ ๔ เรีย กวา Good will คือ ความปราถนาดี ซึ ่ง ตรงกัน ขา มกับ
Illwill นี้ก็อยางเดียวกันอีก. มันตองมาจาก ๓ อยางขางตน; หรือวา Good will
นี้ถามีแลว มันใหอะไรแก ๓ อยางขางตน; ทั้งนี้ก็เพราะวาเขาหมายถึง Good will
ที ่แ ทจ ริง , คือ เราปราถนาดีต อ เขา อะไรอยา งนี ้ แลว เขาก็ป ราถนาดีต อ เรา.
ทีนี้มันก็มีความปราถนาดีตอกันทั้งโลกหรือทั้งสากลจักรวาล ; นําไปสูความคิดที่วา
ทุกชีวิตเปนชีวิตเดียวกัน, มนุษยทุกคนเปนมนุษยคนเดียวกันหรืออะไรทํานองนี้
เป น Universal loving kindness ซึ่ งเป นสิ่ งที่ เราต องการกั นนั ก คื อ ให รั ก ถึ งกั บว า
เปนผูมีความทุกขอยางเดียวกัน, มีชีวิตเปนคน ๆ เดียวกัน, มีปญหาอยางเดียวกัน,

www.buddhadassa.in.th

๔๒๖

พุทธิกจริยธรรม

มี หั วอกอย างเดี ยวกัน ; ไม มี เป นเขาเป นเรา นั่ นแหละคื อ Good will. Good will
อยางนี้เดียวก็จะวามีไดแตพระอรหันตเสียอีก.
ลองคิดดูวา มันจะมีได แกใครบาง? มันจะตองมีไดแกคนที่หมดความ
รู ส ึก วา ตัว กู ของกู อีก เหมือ นกัน มัน จึง จะบริส ุท ธิ ์ มัน ถึง กับ ไมม ีเ ขา ไมม ีเ รา.
Good will อยา งที ่ช าวบา นเขามีกัน หรือ ที ่ช าวโลกเขามีก ัน มัน คือ การเอาเงิน
เอาของไปซื้อเพื่อนเทานั้นเอง การเอานั่นเอานี้มาใหมากมาย เพื่อซื้อเอาเราไปเปน
พวกเขา แลวเขาก็เรียกวา Good will นี้มันเลนตลก, พูดตลบแตลงกับพระเปนเจา;
เพราะฉะนั ้น จึง ตอ งรับ บาปกรรมขอ นี ้อ ยู ต ลอดเวลา. ที ่นั ่น ที ่นี ้ ประเทศนั ้น
ประเทศนี้ ลวนแตเลนตลบแตลงตอพระเปนเจา ดวยเรื่อง Good will นี้ ; ที่แท
มั นควรจะเรียกวา Ill will; เพราะมั นมี เจตนารายอยู หลั งฉาก ที่ จะลากเขาเอาไป
เปนพวก เปนทาส แลวใหเขาไปทําสิ่งที่ตัวเองตองการ, แลวแถมสิ่งนั้นยังเปนการ
ประหั ต ประหารทํ าลายล างฝ ายอื่ น ด วย ; จะเรี ย กว าเป น Good will ได อ ย างไร.
เพราะฉะนั้ น Good will ที่ เ ป น Summum Bonum อย า งแท จ ริ ง นี้ มั น ต อ งเป น
เรื่ อ งมนุ ษ ย ๐, มนุ ษ ย ว า ง, หรื อ มนุ ษ ย ๐ จากความรู สึ ก ว า ตั ว กู ว า ของกู
อีกเหมื อ นกั น .
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เพราะฉะนั ้น จึง ขอใหจ ดจํ า ๔ อยา งนี ้ไ วค ิด เลน ดูเ ลน ไปเรื ่อ ย ๆ
มันจะเปนไปเองโดยงาย ในการที่ตัวเรานี้จะอยูในฐานะที่ใครรัก ใครเชื่อ และใคร
ไววางใจจริง ๆ ยินดีที่จะกระทําตาม. ขอที่ ๑ คือความสงบสุข ความสงบเย็นจริง ๆ.
ขอ ที ่ ๒ คือ ความเต็ม เป ย มของความเปน มนุษ ย. ขอ ที ่ ๓ คือ หนา ที ่เ พื ่อ
ประโยชนแ กห นา ที ่ ขอ ที ่ ๔ คือ ความปรารถนาดีอ ยา งแทจ ริง หรือ อยา ง
บริสุทธิ์.

ถาเรายึดหลักมุงหมายอยางนี้เปนอุดมคติแลว นับวามีสัมมาทิฏฐิอยางยิ่ง,
มีส ัม มาทิฏ ฐิใ นพุท ธศาสนาเปน อยา งยิ ่ง แลว มัน จะลากเอาการกระทํ า ของเรา
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ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็ ตามไปในทางที่ ถู ก โดยไม รูสึ กลําบากเลย, และยั ง
รูสึก เปน สุข สนุก สนานดว ย, มัน เปน ความเจริญ ไปในทางถูก ตอ ง อยา งเปน สุข
สนุก สนาน. เพราะฉะนั ้น ขออย า ได เ หยี ย ดหยามอุ ด มคติ ที ่ ถ ู ก ต อ ง หรื อ ที่
ธรรมชาติ กํา หนดไว .
ที่อาตมาเอามากลาวนี้ รูสึกวาไมอาจจะคนหรือรวบรวม เอามาวินิจฉัย
หรือ วิจ ารณ หรือ เอามาบัญ ญัติใ หดีไ ปกวา พวกนัก จริย ธรรม ที่เขาไดคน ควา
เขาไดบัญญั ติกันไวแลว. นี้หมายความวาหลายยุค หลายสมัยมาแลว ที่นักจริยธรรม
ของทุก ชาติท ุก ภาษาที ่เขาไดค ิด ไดค น ; และเดี ๋ย วนี ้ม ัน อยู ใ นฐานะที ่ล งมติก ัน
อยางนี้ วา Summum Bunum ของสัตวมั นเป นอยูอย างนี้ , มี อยางนี้ . พอเอามา
จับกันดูกับหลักของพระพุทธศาสนา มันก็สนิทสนมกลมเกลียวกันไป มันไมขัดกัน.
เพราะฉะนั้นอาตมาจึงถือโอกาสนํามาคุยกันในฐานะที่จะถือวา เปนจริยธรรมสากล
ก็ได หรือในฐานะที่เปนหลักพระพุทธศาสนาก็ได ; และรวมความสั้น ๆ อยูที่คําวา
เปนมนุษย ๐ นั่นเอง.
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เปน มนุษ ย นี ้เปน ตามหลัก ของจริย ธรรมสากลก็ได ตามหลัก ของ
พระพุท ธศาสนาโดยตรงก็ไ ด จะเปน มนุษ ยที ่ส บายที ่สุด ; แลว ก็เต็ม เป ย มของ
ความเปน มนุษ ยที่สุด ; และกํา ลังเคลี่อ นไหวดว ยหนา ที่ เพื ่อ ประโยชนแ กห นา ที่
ที ่ส ุด ; แลว นั ่น แหละมัน เปน Good will อยู ใ นตัว มัน เองโดยไมต อ งเจตนา.
โปรดสัง เกตคํ า วา “โดยไมต อ งเจตนา” นี ้ไ วบ า ง. คนเราที ่จ ะไปทํ า ดีต อ เขา
หวังดี ต อเขานั้ น ดู จะเป นเรื่องเจตนาไปเสี ยทั้ งนั้ น. ถ าเจตนาแล ว ยั งเจื ออยู ด วย
กิเ ลสทั้ง นั้น เพราะมัน จะเอาอะไรอยา งหนึ่ง เสมอไป ; แตถา ไรเ จตนา คือ วา
ไรกิเลสแลว ละก็ ปรารถนาดีโดยธรรมชาติ โดยกํา เนิด ดว ยจิต ใจบริสุท ธิ์แ ท ๆ
เมื่อเรามีสิ่งเหลานี้เปนอุดมคติ เปนจุดหมายปลายทางเสียกอน และอะไร ๆ มันจะ
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งายไปหมด ทุกคนจะเขาใจกันดี : แลวการกระทําของคนเรามันจะดีไปในตัวมันเอง
โดยไมตองเจตนามากนักก็ได, อยางนี้เรียกวา subconscions อยางนี้ก็ยังได คือมัน
จะเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกตองของมันเอง โดยเราไมคอยรูสึกสํานึกเลย แลวมันจะ
งายสักกี่มากนอยก็ลองคิดดู.
ที่อาตมาอยากจะชี้ใหละเอียดลงไปอีกสวนหนึ่งก็คือวา ในขณะที่จิตวาง
หรือ เป น มนุ ษ ย ๐ ตามหลั ก ที่ ว า นี้ ในขณะนั้ น แหละจะสามารถทํ า อะไรได สํ า เร็ จ
เหมือนกับปาฏิหาริย สําเร็จไดงายเหมือนกับวาปาฏิหาริย อยางอัศจรรย. เราจะ
ตองทําจิตนี้ใหเปน ๐ เสียกอน; ถาเวลาอื่นเราทําไมได, ถาเวลาที่อยูที่ออฟฟศ หรือ
อยูที่บา น หรือ อยูในครัว อยูในหอ ง ทํา ไมไดล ะก็, เวลาที ่ไปทํ า หนา ที ่ศึก ษา
นิเ ทศกจ ะตอ งทํ า ใหไ ด, ชั ่ว โมงนั ้น นาทีนั ้น จะตอ งเปน มนุษ ย ๐ ใหไ ด.
นี่แปลวา มันไมสามารถจะทําไดตลอดเวลา, เพราะวาเราพิจารณากันดูแลวจะเห็นวา
หนาที่ของเรานี้มันยากมาก, เราดูสิวา หนาที่มันยาก แลวเราจะตองเปนมนุษยมีจิต
เปน ๐ นี้อยางไรกันเสียกอน.
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ศึ กษานิ เทศก ที่ จะนํ าครูไป หรือนํ าใครไปนี้ อย างน อยที่ สุด เราต อง
มีความยอมให หรือ tolerance หรืออะไรนี้มากกวาเขาผูนั้นเสียอีก เราตองเปน
ฝา ยยอมใหม ากกวา ที ่จ ะใหเ ขายอมใหแ กเ รา. ทีนี ้ถ า เราตั ้ง ตัว เปน ผู รูก วา
เปนผูเกงกวา เปนผูบังคับบัญชาเบิ้มกวา; มันก็ตรงกันขามหมดกับหลักความจริง
ที่วา เรายอมใหเขามากกวา ถาเรามีจิตเปนบวก หรือ เปนลบนี้ มันยอ มไมลง;
เปนลบ มันก็ดื้อดึงไปตามประสาลบ, เปนบวกมันก็ดื้อดึงไปตามประสาบวก - คือมัน
ไมมีสติปญ ญานั่น เอง. ตอเมื่อมันมีจิตเปน วาง เปน ศูน ย ไมมีตัวกู ไมมีของกู
มันยอมหมดในตัวในตัวมันเอง; นั้นแหละกิริยาของทานจะนารัก, คําพูดของทาน
นา ฟง , ความรูสึก หวัง ดีข องทา นจะครอบงํา จิต ใจฝา ยตรงกัน ขา ม. มัน กลาย
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เปน วา ทา นอยู เหนือ เขา และชนะเขาทั ้ง หมด ดว ยการที ่ท า นยอมเขาทั ้ง หมด;
แลวการยอมเขาไดทั้งหมดนี้ไดมาจากความเปนมนุษย ๐.
หรือว า จะมองกั นอี กที หนึ่ งวา การที่ เราไปทํ าหน าที่ แนะนํ าเขา อย างนี้
เราจะตอ งมีค วามอดทน อดกลั ้น มากกวา เขาฝา ยโนน , ฝา ยที ่เขาจะไดรับ คํ า
แนะนํ า จากเรา. ทีนี ้เ ราไมรูส ึก ตัว เราเปน บวก เปน ลบ เราไมอ ดทนเลย;
แลว ก็จ ะไปใหเ ขาอดทนฟง ใหเ ขาอดทนเชื ่อ อะไรอยา งนี ้, มัน ก็เปน ไปไมไ ด;
มัน เปน เรื่อ งที ่ไ มใชวิส ัย ที ่จ ะทํ า ได จะไปบีบ บัง คับ มัน ก็จ ะมีค วามกดดัน ระเบิด
ตูม ตามออกมา. เพราะฉะนั ้น หนา ที ่ม ัน ก็ล ม เหลวไป แลว ก็โทษกัน อยู ไปหมด
วาคนนั้นเปนอยางนี้ คนนี้เปนอยางนั้น,แลวก็ไปฟองผูบังคับบัญชายุงยากกันไปหมด.
ที่แท มั นก็คื อความเดื อดดาลพล านกันยุงไปหมด ดวยความเป นมนุ ษย over, หรือ
under ของทั้งสองฝาย ไมมีความเปน ๐ เลย.
เพราะฉะนั้ น เราจะต อ งมี ธ รรมะที่ กั น ความรู สึ ก ว า ตั ว กู ของกู อ อก
ไปเสี ย ตามหลั กของพุ ท ธศาสนา หรือตามหลั กของจริยธรรมสากลก็ ตามใจ จนใน
ขณะนั้ น หรือชั่ วโมงนั้ น เราเป น มนุ ษ ย ๐ ; เราต อ งอดทนถึ งขนาดเป น มนุ ษ ย ๐
เราจึ งจะชนะเขาได . นี้ เราเรียกวาเราอดทนมากกวาเขา, หรือจะเรียกวาเราจะต อง
บั งคั บตั วเองมากกวาเขาในการที่ เราจะไปสอนเขาแนะนํ าเขา. เราจะต องมี การบั งคั บ
ตั ว เอง ที่ เรี ย กว า self-control, หรื อ ความอดทน patience หรื อ อะไรทํ า นองนี้
คลาย ๆ กันทั้ งนั้น. แตเราจะตองมี ความอดทน บั งคับ ตัวเองมากกวาเขา; ถาเรา
มีการบังคับตัวเองนอยกวาเขาแลว ไมมีหวังที่จะจูงเขามาสูความประสงคของเราได.
นี่เราก็บังคับตัวเราไมไดอีกเหมื อนกัน เหมื อนกับที่แลวมาวา มันเดือดอยูดวยตัวกู
ของกู ในทางบวกบาง ในทางลบบางดังกลาว.
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สรุปกันเสียเลยทีเดียว ขืนพูดไปมันก็ไมรูจบ, กลาวเสียเลยทีเดียววา ;เราจะตองเปนผูที่เขาถึงอุดมคติของเรื่องนี้ลึกกวาเขา. เพราะฉะนั้นขอใหทานที่เปน
ศึ กษานิ เทศก เข าถึ งอุ ดมคติ ของ Summum Bonum-หรือ ความดี สู งสุ ดของมนุ ษ ย
ยิ่งกวาครูบ าอาจารย ทั่ ว ๆ ไป. การเขาถึ งอุ ด มคติ นี้ มั น ป องกั นอะไรได ห มด ไม มี
ชอ งทางทีจ ะไปดูถูก เขาหรือ อะไรเขา ; ถา เราไมเขา ถึง อุด มคติ เรามัน จะอวดดี
เพราะวาอุดมคติของเรื่องนี้มันมีอยูอยางที่กลาวมาแลว ๔ ขอ; มันไมมีตัวกู ของกู
จับอยูที่ขอไหนไดเลย; มันเปนความวางจากสิ่งที่เปนขาศึก ที่เปนกิเลสแกกันอยู
ตลอดเวลา. เพราะฉะนั้นขอใหสนใจอุดมคติสวนใหญสวนรวมดังเชนธรรมะ ๔ ขอ
ที่กลาวมาแลว, ประกอบกับอุดมคติของทานเอง – คืออุดมคติของศึกษานิเทศกเอง
วามันมี เจตนารมณ อยางไร อะไรอย างไร ; แตแลวก็ต องสําเร็จอยูด วยการปฏิ บั ติ
อย า งนี้ เ ป น หลั ก .
ทีนี้ จะมองดู กั นในแงของจิ ตวิทยาอีกแขนงหนึ่ ง เกี่ ยวกับที่มั นบั งคั บยาก
อีก อั น หนึ่ ง ก็ คื อ วาเราจะต อ งมี จิ ต ใจที่ เป น อิ ส ระมากกว าเขา ; เขาเรียกวา Free
Will เรีย กกัน ทั ่ว ๆ ไปอยา งนี ้. ในวงจริย ธรรมเรีย กวา Free Will; ในฝา ย
ธรรมะทางพุ ทธศาสนาเราก็ เรียกวา “จิ ตที่ เป นอิ สระ” อั นนี้ เป นป ญ หายุ งยากมาก
คือมันกลับกันอยูวา ถาจิตเราไมเปนอิสระ เราบังคับคนอื่นไมได จูงคนอื่น ไม ได
ดึงคนอื่นไมได. เราตองมีจิตเปนของเรา เปนจิตที่เปนอิสระ อยางที่พูดไวเปนพุทธภาษิต วา “ชนะเรากอ นแลว จึง ไปชนะเขา, ชนะในใจกอ นแลว จึง ชนะขา งนอก,
ชนะขา ศึก ในใจกอ น แลว จึง ไปชนะขา ศึก ขา งนอก” อยา งนี ้ นี ่ค ือ Free Will
ที ่แ ทจ ริง . แตวา ตามความรูส ึก ของคนทั ่ว ๆไปนี ้ มัน จะเปน ในรูป เกิน ขอบเขต
เสมอ คือ มัน Free จนไมรูข อบเขตอยู ที ่ไ หน; เพราะฉะนั ้น Free Will นั ้น
มันเลยกลายเปนเรื่องผิดไปโดยไมทันจะรูสึก, มันเป น animal behavior มันไม เป น
human conduct,
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Free Will นี้ มี ได ทั้ ง human conduct และ animal behavior สั ตว หรือ
คนป าเถื่อนนั้นมัน free เสียจนไมมี ขอบเขต, แลวมันทําอะไรซึ่งเรายอมรับไม ได
รับไม ไหว กลื นไม ลง. แต ถ า free อย าง human conduct นั้ น มั นอยู ในกรอบของ
จริย ธรรม หรือ moral philosophy ไดคํา นึงคํา นวนไวให หรือ วางหลัก ไวให ;
ซึ่งทางพุทธศาสนาก็ตองยอมรับ. ในทาง moral philosophy เขาก็พูดอยางเดียวกัน
กับ ทางธรรมะเราพูด ; คือ วา เอากัน คนละครึ่งเพีย ง ๑/๒ เทานั้น หรือ partial
dissimination, เอากันคนละครึ่ง คือเราเอาตามประสงค เอาตามที่เรามุงหมาย
กัน ไวนี้ค รึ่งหนึ่ง ; อีก ครึ่งหนึ่ง เรามอบใหแ กจ ริย ธรรมตามระบอบ หรือ ปรัช ญา
อะไรก็ตาม ที่เขาไดบัญญัติไวเปนกฎเกณกฑของธรรม ของศาสนา ของขนบธรรมเนียม
ประเพณี , มั นคนละครึ่งอย างนี้ นี่ คื อ Free Will ที่ ถู กต องที นี้ เราไปหลงคํ าว า free,
free แลวมัน free ตามชอบใจหมด ๑๐๐% มันเลยยอนไป free อยางธรรมชาติ
ของสัต วไ ป. ทา นศึก ษานิเ ทศกจ ะ free เหนือ คนอื ่น , หรือ ไป free Will
ในการอบรมสั ่ง สอนนี ้ มัน ตอ งระมัด ระวัง ตามหลัก ของจริย ธรรมนี ้; คือ วา จะ
เอาตามโมโหโทโสของเรา ตามความรูข องเรา ตามสติปญ ญาของเรา ตาม
เหตุผ ลของเราโดยสว นเดีย วนั้น ไมได. แมจะมีเหตุผ ลอยางไรมัน ก็ไมไหวทั้งนั้น ,
เหตุผลมันตองเนื่องดวยอยางอื่นอีก ตองประกอบกับดานอื่นอีก.
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ขอแทรกตรงนี้สักนิ ดวาในการที่ จ ะบั ญ ญั ติ ลงไปวา อะไรดี อะไรถู ก ,
อะไรไมดี อะไรไมถูกนี้ เขาไมไดเอาแตวาเหตุผล ; มันมีอยูวา คนอื่นยอมรับไดดวย
ที่ เรีย กว า empiricism หรือ rationalism, คนอื่ น หรือ มนุ ษ ย ช าติ ย อมรับ ได ด ว ย
มันจึงจะเปนเหตุผลที่ใชได; แลวยังจะตองมี intuitionism อะไรอีกดวย ซึ่งเขา
เรี ย กว า immediate apprehension คื อว าคนอื่ น พอมองออก เห็ น ได ทั น ที ; ไม ใช
เหตุผ ลที ่เรามองเห็น ของเราเองคนเดีย วตลอด, แลว เราก็จ ะเอา ๆ ตามเหตุผ ล
ของเราอยา งนี ้. เพราะฉะนั้น มัน ตอ งคนอื่น ยอมรับ ไดด ว ย, คนอื่น มองเห็น
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เขาใจตามนั้นไดทันทีดวย ; หมายความวา คนอื่นก็ทันไหวดวย เห็นดวยไดดวย
เหตุผ ลนั ้น จึง จะเปน เหตุผ ล นี ่แ หละคือ หลัก ฐานของการที ่เ ราจะไปยืน ยัน วา
นี ้ค ือ เหตุผ ลของเรา, แลว เราก็จ ะเอาไดถ ูก ตามนี ้, นี ่เปน Free Will แลว ก็ย ืน
กระตายขาเดียว นี่เป น เรื่องผิด ทั้งนั้น . อยางน อยมั น ก็ผิดจากขอ ที่ ผูมี สติป ญ ญา
เขาตั้งกฎเกณฑทางธรรมไวให วาคนละครึ่ง คือใหความมุงหมายของเราครึ่งหนึ่ง,
ใหกฎเกณฑทางธรรม ทางจริยธรรม ทางศาสนาครึ่งหนึง แลวก็ Free เพียงเทานั้น.
ในที่สุด ก็ยังเหลืออยูสักขอหนึ่งวา เราจะตองคํานึ งวา ความปราถนาดี
ของเรามัน ควรจะมีข อบเขตให sanction ได, เราพูด งา ย ๆ วา ใหแ ยง ได:
คือเรื่อง sanction หรือแยง หรืออางสิทธิ์เพื่อจะแยงนี้ เปนหลักสําคัญขอใหญขอหนึ่ง
ในไมกี่ขอของรากฐานของจริยธรรม. ถาใครบัญ ญั ติจริยธรรมในทํานองที่ไมมีใคร
แยงไดละก็ใชไมได. แตพระพุทธเจาเสียอีก จะเปดโอกาสใหวา : “จงแยงมาเถิด
ถ าอยากจะแย ง”. เราก็ เหมื อ นกั น ที่ จะไปแนะนํ าเขา สั่ งสอนเขานั้ น อย าลื ม ว า
กฎเกณฑ ทางจริยธรรมนั้น เขาเปดโอกาสให sanction ไดเสมอไป. ถาจะกลาวถึงให
หมดเลยก็ มี ว า :- religious sanction-อ า งสิ ท ธิ์ ท างศาสนาแล ว ก็ แ ย ง , political
sanction - อางสิทธิ์ทางการเมืองแลวก็แยง, social sanction - อางสิทธิ์ทางสังคม
แลวก็แยง, อยางนี้เปนตน.
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เพราะฉะนั้นหากจะถือเอาตามหลักละก็ เรากควรเล็งดูวา คําแยงของผูที่
ถูกเราแนะนํานั้น เขามีเหตุผลอะไร หรือมีหลักอะไร มันก็จะตองมีอยูใน ๓ อยางนี้คือ :
เขาจะอาศัยความคิดเห็น ความเชื่อทางศาสนาวา ยังไมไหว, หรือวาอาศัยเหตุผล
ทางการเมือง นี้ก็อาจไมคอยเกี่ยวของกันนัก บางทีก็อาจเห็นการเมืองสําคัญกวาอื่น
ขอใหย อมใหกอ น อยา งนี ้ก็มี สว นในเรื่อ งสัง คมนี ้ แนน อนละ เพราะวา เราอยู
กันในสังคม ตองทํ ากับสังคม เพื่ อประโยชนแกสังคม ; เพราะฉะนั้ นมั นต องระวัง

www.buddhadassa.in.th

มนุษย - ศูนย

๔๓๓

ใหดี อยาใหป ระโยชนมัน ขัด กัน กับ ประโยชนข องสังคม ; ซึ่ง เราตัด บทสั้น ๆ วา
เราจะให เขาแยงได ; และทําใจวาในที่สุดการแยงนี้ มั นจะชวยทํ าให ดีขึ้น ไมใช
ชวยทําใหลมละลาย.
อันสุดทายก็ดูเหมือนจะเปนเรื่องวา เราจะตองนึกดวย วาเขาอยูได
ดว ยอะไร, ที ่เ รีย กวา motive หรือ อะไรนั ่น , คือ วา คนเรานี ้ม ัน อยู ไ ดด ว ย
ความหวังอะไรอย างใดอย างหนึ่ งทั้ งนั้ น ถาเป นสัตวทิ่ มี ชีวิตแลวมั นต องหวังอะไร
เปน motive ; ความหวัง นั ้น เปน motive ที ่จ ะใหอ ยู  หรือ ใหทํ า อะไรลงไป.
ตามทางศาสนา คนเราก็หวังจะไดสุข เพราะความกลัวทุกข หรือเกลียดทุกข อะไร
ทํ า นองนี ้ เปน motiveที ่ทํ า ใหเ ราหัน หนา เขา หาศาสนา, มอบตัว ใหศ าสนา,
ปฏิบัติตามศาสนา. ถาในทางสังคม เราก็ไมอยากจะใหสังคมเขาดูหมิ่นเรา หรือลง
ประชาทัณฑแกเรา และเราหวังจะไดรับความรวมมือจากสังคมทั้งหมด. ความหวัง
อันนี้แหละเปน motive ที่ทําใหเราประพฤติธรรมในสังคม หรือ ระหวางสังคม หรือ
เปน อยูใ นสัง คม. ทางการเมือ งนั้น ไมเกี่ย วกับ พวกเรา แทบจะไมตอ งพูด ถึง ;
แตถึงอยางนั้น มันก็คลาย ๆ กันตรงที่วา spirit ของการเมือง มันก็เพื่อจะหาความ
กาวหนาของบานเมืองดวยความรวมมือ ไมขัดคอของคนขางเคียง ของสิ่งแวดลอม
อะไรทํานองนี้ มันก็คลาย ๆ กันทั้งนั้น. ในการที่เราจะไปพู ดกับเขา ไปสอนเขา
ไปแนะอะไรแกเ ขา ไปดึง เขาไปทางไหน อยา ใหข ัด กับ สิ ่ง ที ่ว า motive นี ้,
แลวสิ่งที่เรียกวา sanction นั้นจะทําไดเต็มที่. เราจะเพียงแตแยงเขา, หรือแทรกแซง
เขาไปในความเห็นเขา, จับตัวเขากลับหลังหัน หรือทําอะไรทํานองนี้ก็ยังจะได.
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นี่แหละลองคิดดูวา ตัวอยางไมกี่อยางที่ยกมานี้ มันจะทําไดดวยจิตชนิดไหน
ถาไมใชจิตชนิดที่มีภ าวะเปน ๐ คือ วางจากตัวกูของกู ถามีจิตเปน ๐ มีภ าวะ
เปน ๐ ละก็ มันจะทําเรื่องเหลานี้ไดงายและสําเร็จเหมือนกับปาฏิหาริย, คืองายดาย
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อยางไมนาเชื่อ. เพราะฉะนั้นจึงสรุปวา อะไร ๆมันก็สําเร็จ อยูตรงที่ความเปน
มนุษย ๐ มีจิตวางจาก ตัวกู ของกู; ถือเปนหลักใหญงาย ๆ เพียงหลักเดียว,
จํางายไมลืม วาอยางนอยเราจะตองทําใหได adjust ตัวเองใหเปน ๐ ใหจงได
ในขณะที่เราปฏิบัติหนาที่ของนักศึกษานิเทศก.
ที่พูดนี้คลาย ๆ กับวา อาตมาระบุแตเฉพาะศึกษานิเทศก; ที่จริงมัน
ก็เ ปน หลัก ทั่ว ไป แมแ กพ ระที่จ ะนั่ง สอนเขาบนธรรมาสน. นี่มัน จะครึไ ปบา ง
หรืออยางไร ก็ลองคิดดูเองวา แมแตพระที่จะนั่งสอนเขาบนธรรมมาสน ก็ยังตองมี
หลักอยางนี้ ; และเราจะคนพบหลักอยางนี้มาแตครั้งพุทธกาลดวยเหมือนกัน คือ
ในพระคัมภีรบางคัมภีร. จริงอยูที่วา เขาอาจไมไดใชถอยคําอยางที่เรากําลังเรียกอยู
ในบัดนี้ ที่พูดที่นี่ ; เขาใชถอยคําอื่นและเปนภาษาบาลีเสียดวย, แตวาความหมาย
มันอยางนี้ ๆ ไมมีผิดเลย. อาตมาไดลองวิเคราะหดูเทียบเคียงดูแลว มันมีหลัก
เหมือนกันแทกับจริยธรรมสากล แมแหงยุคปจจุบันนี้. เพราะฉะนั้นจึงกลากลาว
วานี้จะถือเปนหลักธรรมสากลก็ได, หรือจะวานี้เปนหลักพระพุทธศาสนาโดยตรง
โดยเฉพาะก็ไ ด; ยัง จะใชไ ดตั้ง แตอ ดีต ในปจ จุบัน และในอนาคต ที่ไ มรูจัก
สิ้น สุดดวย ; และดูเหมือนวาจิตใจของสัตวของมนุษ ยเรานี้ มันจะมีอ ยูในรูป นี้
ไปอีกนานหลายพันป หลายหมื่นป.
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ทีนี้เราคนหนึ่ง ๆ ก็มีอายุไมเกิน ๑๐๐ ป กวาจะโตเต็มที่เริ่มรูอะไร
ก็กินเวลาเสียตั้ง ๒๐ - ๓๐ ปแลวสวนในวัยแกตอนปลายตีเสีย ๑๐ ป ๒๐ ป, ยัง
เหลืออยูตรงกลางสัก ๓๐-๔๐ ปนี้มันนอยมาก ; มันก็เกินกวาที่จะใชหลักอันนี้ได.
เพราะฉะนั้น ขอใหเอาไปคิดพิจารณาดู มันจะเหมาะ หรือมันจะตรงกับความ
ตองการนี้อยางยิ่ง ถาทานเครงครัดตอศาสนา ก็ไปดูตรงที่อาตมาพยายามพิสูจน วา
ขอ นี ้ใ หถ ือ หลัก ที ่เ รีย กวา โพชฌงค ๗ มี - สติ - ธัม มวิจ ยะ - วิริย ะ – ปติ
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- ปสสัทธิ - สมาธิ - อุเบกขา ; แตวาเรา apply มาสูกิจการอยางโลก ๆ ของเรา.
ถาทานนิยมไปทางหลักจริยธรรมสากล ก็มีอยูตรงตัว เพราะฉะนั้นจึงเปนอันวา
ไมมีทางจะหลีกเลี่ยงเราพยายามใชใหเปนประโยชน ใหสมกับที่เราถือวา เราทําหนาที่
ที่เปน ครู หรือ ที่ป รึก ษาของครู ซึ่งก็นับ รวมอยูในพวกของครู ; คือ พวกที ่จ ะนํ า
วิญญาณของโลกไปนั่นเอง. ถาลืมอันนี้เสียแลวก็เรียกวา ; ไมเคารพตัวเองเสียแลว ;
คนไมเคารพตัวเองก็คือ คนลมละลายแลว.
บางคนจะแยง ขึ ้น มาทัน ควัน เลยวา ทํ า ไมมามีต ัว เรากัน อีก เลา ?
ไหนวา ไมม ีต ัว กู ของกู? ถา คิด อยา งนี ้ก ็ต อ งรูจ ัก จัด รูจ ัก ทํ า ใหถ ูก ใหรูจ ัก
คิด วา “กอ นที ่จ ะไมม ีต ัว กูนั ้น มัน ตอ งมีต ัว กูที ่ใ ชไ ดเ สีย กอ น” เดี ๋ย วนี ้เ รา
กํ า ลัง มีต ัว กู ที ่ใ ชไ ดห รือ ใชไ มไ ด นี ่เปน ขอ ที ่ต อ งคิด มัน ก็พ ิส ูจ นอ ยู ใ นตัว การ
งานนั้น แลววา ที่ทํา อะไรลม เหลวกลับ มานี้ มัน มีตัวกูที่ใชไมได, มีตัวกู ของกู
ชนิด ที่ใ ชไ มไ ด, ชนิด ที่บ วกมากเกิน ไป หรือ อะไรทํา นองนี้, หรือ over มาก
เกินไป. เพราะฉะนั้นรูจักลดเสียบาง แตก็ลดอยางที่เรียกวา adjust ใหพอเหมาะ,
ใหมันเขารูปกับที่มันจะปฏิบัติงานได และมันจะคอย ๆ หมดตัวกู. จุดที่หมดตัวกู
นั่น แหละคือ จุด ของความสํา เร็จ เต็ม ที่ จุด ตรงที่มีตัว กูนอ ย ๆ นั่น แหละ คือ
เตรียมไปสูความสําเร็จเต็มที่. เพราะฉะนั้นคงจะมาแยงตรงที่จะกลาววา “เดี๋ยวนี้
เราจงมีตัว กู ของกูนี้ นอ ยลง ๆ นอ ยลง ๆ มาสูห ลัก เกณฑที่วา มาแลว ทั้ง หมดนี้
กระทั่งเปนมนุษย ๐”.
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ถา เปน ไมไ ดต ลอดเวลา ขอใหเ ปน ชั ่ว โมงที ่ทํ า หนา ที ่ข องศึก ษา
นิเทศก. พอทําไดอยางนี้แลว ทานก็จะประสบความสําเร็จทั้งหมด คือวาเปนอะไร
ไดในคราวเดีย วทั้ง หมด โดยเปน อะไรไดดีในคราวเดีย วกัน ทั้ง หมด; คือ วาเปน
พลเมืองที่ดี เปนครูที่ดี เปนมนุษยที่ดี เปนพุ ทธบริษั ทที่ดี เปนอะไรที่ดี ในคราว
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เดีย วกัน หมด. สว นเรื่อ งปากเรื่อ งทอ งเรื่อ งประโยชนนั ้น ไมต อ งคํ า นึง ถึง ;
เพราะวาปฏิ บัติ อยูอยางนี้ ทําอยูอยางนี้มั นจะวิ่งมาหาเองอยางมากมายเสียอีก;
คือวามันจะเปนไปในตัวมันเอง ในการที่จะเดินไปถูกทาง,และกาวหนาไปดวยความ
สงบเย็น เปน สุข ; และแมวา จะขาดแคลนทางวัต ถุ ไมมีผ ลไดท างวัต ถุ มัน ก็ยัง
เปนสุขอยูในตัวการงาน เกินกวาความสุขที่จะไดมาจากวัตถุเสียอีก.
เพราะฉะนั้น จึ งขอวิงวอนให เอาไปคิ ด ไปนึ ก ; ถ าเห็ น ด วยละก็ ขอให
ใชเ ปน หลัก สํา หรับ การจับ คน เขา มาสูค วามประสงคข องเรา ซึ่ง เปน อุด มคติ
ของครู พาโลกใหไปสูความดีสูงสุดแหงความเปนมนุษยใหจงได ดวยกันทุกคน.

อาตมาขอยุติการคุยกันเลนในวันนี้ เพียงเทานี้.
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อุ ด มคติ ข องครู ต ามความหมายของพุ ท ธศาสนา
บรรยายอบรมในที่ประชุมครู จังหวัดเพชรบุรี∗
เมื่ อ ๒๒ มกราคม ๒๕๐๙
--------------

ทานที่เรียกตัวเองวา ครู ทั้งหลาย,
อาตมามีความยินดีอยางยิ่ง ที่ไดพบกันในวันนี้ ดวยความเอื้อเฟอของทาน
ผูมี หนาที่จัดการ ไดจัดใหเราไดพบกัน และไดขอรองใหอาตมา มาแสดงธรรมกถา
เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ งซึ่งจะเป น ประโยชน แก บ รรดาครูทั้ งหลาย เรื่อ งที่ อ าตมาจะกล าว
ในวัน นี ้ไมใชเรื่อ งเกี ่ย วกับ วิช าครูห รือ หลัก วิช าอื ่น ที ่เกีย วกับ หลัก สูต รหรือ แมที ่ส ุด
เรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ ; เพราะวาอาตมาไมมีความรูหรือความสามารถในสวนนั้น
หรือแมจะรูบางแตทานทั้งหลายก็ยอมจะรูแลวหรือรูดีกวา. ฉะนั้นอาตมาจึงนึกวา
จะแสดงขอความที่เกี่ยวกับครู ตามหลักหรือตามอุดมคติของพุ ทธศาสนา ในที่ สุด
นึกออกวา จะไดกลาวถึง อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา.
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ในขั้ น แรก เราจะต อ งทํ าความเข า ใจกั น ว า อุ ด มคติ ข องครู คื อ อะไร?
และตามความหมายของพุทธศาสนานั้นหมายความวา อยางไร?

คําวา “อุดมคติ” บางคนรังเกียจจนถึงกับถือวาสิ่งที่เรียกวาอุดมคตินั้น
กิน ไมไ ด ซื ้อ อะไรก็ไ มไ ด สู เ งิน ไมไ ด สู ล าภสัก การะ หรือ ชื ่อ เสีย ง หรือ อื ่น ๆ

∗ บรรยาย สมัยดํารงสมณศักดิ์เปน พระราชชัยกวี

๔๓๗
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ทํานองนั้นโดยตรงไมได; เลยไมบูชาอุดมคติแตเก็บไวในฐานะเปนสิ่งที่ซื้ออะไรกิน
ไมไ ดด ัง ที ่ก ลา วแลว . มัน จะผิด หรือ ถูก ไมต อ งวิน ิจ ฉัย กัน ในที ่นี ้ แตต ามหลัก ของ
พระพุท ธศาสนานั ้น นิย มอุด มคติ, คือ นิย ม สิ ่ง ที ่ด ีที ่ส ุด ที ่ม นุษ ยเ ราควรจะได
โดยไมคํานึงถึงวาสิ่งนั้นมันจะกินไดหรือซื้ออะไรกินได หรือจะเปนลาภยศสักการะ
หรือ ไม; แตเ พง เล็ง ไปตามความจริง ที ่ว า เปน สิ ่ง ที ่ด ีที ่ส ุด หรือ สิ ่ง ที ่ส ูง สุด หรือ
สิ่งประเสริฐที่สุดที่มนุษยเราควรจะได แมจะเปนเพียงนามธรรม คือเปนสิ่งที่ใหผล
แตเพีย งทางจิต ใจ. แตทา นถือ วา จิต ใจสํ า คัญ กวา รา งกาย : คือ นํ า รา งกาย
ใหเปนไปตามความมุงหมายของอุดมคติ แลวทําใหเกิดประโยชนสุขทางวัตถุหรือทาง
กายไดโดยไม ยากเลย. พุ ทธศาสนาจึงนิ ยมอุด มคติ แม จะมี การประพฤติ มี การ
กระทําทางกายทางวาจา ก็นิยมใหเปนไปตามอุดมคติ.
เมื ่อ สนใจในหลัก ของพระพุท ธศาสนา ก็จํา เปน จะตอ งสนใจในสิ่ง ที่
เรีย กวา “อุด มคติ” ; เพราะฉะนั ้น ขอใหพ ัก ไวก อ นในความคิด ที ่ว า อุด มคติ
ซื้อ อะไรกิน ไมไ ด ; แตจ ะใหพ ิจ ารณากัน ถึง ขอ ที ่วา อุด มคตินี ้สํ า คัญ ยิ ่ง กวา สิ ่ง
ที่ ซื้ ออะไรกิ นได เช นสํ าคั ญ กวาเงินหรือชื่ อเสี ยงเป นต น ส วนที่ วา “ตามหลั กของ
พระพุท ธศาสนา” นั ้น อาตมาหมายความวา เราเพงดูอ ุด มคติข องคํ าวา “ครู”
เฉพาะแตตามแบบหรือตามหลักของพุทธศาสนา เพราะวาถาเพงเล็งไปตามหลัก
ของการศึกษาในสมัยปจจุบัน อาจจะไมเปนไปตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาก็ได.
อาตมาในฐานะที ่เปน ภิก ษุใ นพระพุท ธศาสนา จึง ถือ โอกาสหรือ บรรยายไปแต
ตามแบบ หรือ ตามหลัก หรือ ตามอุด มคติข องพระพุท ธศาสนาวา : คํ า วา “ครู”
นั้นหมายความวาอยางไร? หรือมีอุดมคติวาอยางไร? นี่คือขอปรารภหรือวาชื่อของ
ธรรมกถาที่จะกลาวโดยมีชื่อ วา อุด มคติข องครู ตามหลัก แหงพระพุท ธศาสนา.
ขอไดกรุณาตั้งใจสดับตรับฟง โดยไมถือวาเปนการอบรมที่ทําความรําคาญ.
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อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา

๔๓๙

ในขอแรก เราจะไดวินิจฉัยกันถึงคําวา “ครู” บุคคลที่เรียกวา ครู ก็คือ
บุคคลประเภทหนึ่งในโลกซึ่งทําหนาที่ของครู ทีนี้คําวา ครู มีคําแปลวาอยางไร?
และมีความหมายอยางไร?
คํ า วา ครู ตามพยัญ ชนะ เขาแปลวา หนัก , คือ คํ า วา ครุนี ้แ ปลวา
หนัก ; แตค วามหมายนั ้น เลยไปถึง วา เปน ผูที่ไ ดทํา หนา ที่อ ัน ประเสริฐ สุด คือ
ทําหนาที่ผูนําในทางวิญญาณ ถาทานผูใดสนใจก็ขอไดจดจําคําวา “ผูนําในทาง
วิญญาณ” นี้ไวใหมั่นคง เพราะวาเมื่อเราคนหนังสือเกา ๆ เกากระทั่งกอนพุทธกาล
แมจะไมอยูในรูปของหนังสือ แตอยูในรูปของคําสอนที่สอนดวยปาก ก็ยังจับไดวา
คําวา ครูนี้มีความหมายวา ผูนําในทางวิญญาณ, หรือวานําเที่ยวในทางวิญญาณ
ก็สุดแท.
ทํ า ไมจึง เรีย กวา “ผู นํ า ในทางวิญ ญาณ” เพราะวา เปน แสงสวา ง
สองทางแกวิญ ญาณของสัตวในโลกใหรูจักทางเดินไปสูจุดหมายปลายทางที่พึง
ปรารถนา. นาประหลาดอยางยิ่งที่วา คําวา ครู ในสมัยโบราณนั้น มีความหมายยิ่ง
ไปกวาคําวา “อุปชฌาย”. คําวาอุปชฌายในหนังสือเกา ๆ แมในหนังสือฝายสันสกฤต
เขาใชเรียกอาจารยสอนวิชาอาชีพก็ยังมี เชน วิชาดนตรี, คนที่เปนอาจารยสอนดนตรี
ก็ยังถูกเรียกวาอุปชฌาย ดังนี้ก็มี. นี้แสดงวาคําวาครูนั้นยังมีความหมายไปไกลกวา
คําวาอุปชฌายดวยซ้ําไป คําวาอุปชฌายครูบาอาจารยนี้มาเนื่องกัน พวงกันมา;
แลวในที่สุดปรากฏวา คําวาครู มีความหมายชนิดที่นาสะดุง คือเปนผูนําในทาง
วิญญาณดังที่กลาวแลว; แตวาตอมาความหมายอาจจะเปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับ
กระทั่งคํา ๆ นี้ออกจากประเทศอินเดียไปสูประเทศตาง ๆ เชน มาสูประเทศไทยเรา
ความหมายหรือการใชคํา ๆ นี้ก็เปลี่ยนไป มาเปนเฉพาะครูสอนหนังสือดังนี้ก็ได
เพราะฉะนั้น เราตองไมเอาความหมายของคําวา ครู เฉพาะแตในภาษาไทยเรา ;
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จะตองเอาตามภาษาดั้งเดิมของภาษาบาลี หรือภาษาสันสกฤตเปนหลัก จึงจะเขาใจได
เต็มตามความหมายของมัน.
ที่วาเปนผูนําในทางวิญญาณ คือเปนแสงสวางสองทางเดินใหสัตว เพราะ
ฉะนั ้น จึง มีค วามหนัก หนัก อยู ที ่ไ หน? หนัก อยู บ นศีร ษะของคนทุก คน ฟง ดู
คลายจะเปนคําหยาบ ถาพูดอยางหยาบ ๆ ก็คือหนักอยูบนหัวหรือบนศีรษะของคน.
ขอนี้มิไดหมายความอยางหยาบ ๆ หรือต่ํา ๆ อยางนั้น ซึ่งดูจะเปนคําดามากกวา แต
เขาหมายความวา ครูนี้มีบุญคุณอยูเหนือสัตวในโลก คือบุคคลประเภทที่เรียกวาครูนั้น
มีบ ุญ คุณ อยูเหนือ บุค คลประเภทอื่น เพราะวา ครูเปน พวกสอ งแสงสวา งแกชีวิต
หรือวิญญาณ ใหสัตวเดินไปใหถูกทางถึงที่หมายปลายทาง.
คํ าว า “บรมครู ” เราหมายถึ งพระพุ ทธเจ า โดยไม ต องสงสั ย เพราะเป น
ยอดสุดของครู เพราะเปนผูนําในทางวิญญาณอยางสูงสุดยิ่งกวาใครอื่น. แมสาวก
ของพระพุทธเจา คือภิกษุทั้งหลายก็ไดชื่อวาเปนครู เพราะทําหนาที่อยางเดียวกัน
คือนําวิญญาณของสัตว ดวยแสงสวาง ไปสูจุดหมายปลายทางดังที่กลาวแลว. คน
พวกนี้จึงมีความหนักอยูเหนือศีรษะของคนทุกคนคือคนทุกคนตองรับรูความจริงขอนี้
แลวละเลยไม ไดจะตองตอบแทน หรือแทนคุณ ครู ดวยการปฏิ บั ติ ต ามคําสั่งสอน
ของครู.
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ทีนี้เราจะไดดูกันในแงที่วา ครูนํ าในทางวิญ ญษณ หรือสองแสงสวาง
อยางไร? อาจจะนํามาใชไดแมในปจจุบันนี้ไดอยางไร? ขอใหเรานึกดูใหดี ๆ วา
การสอน ก. ข. ก. กา ก็ เป นการนํ าดวงวิญ ญาณชนิ ดหนึ่ งเหมื อนกั น เพราะเป น
การทําแสงสวางใหเกิด ขึ้น ในดานที่จะใหรูห นังสือ เมื่อ สูงขึ้น ไปถึงการสอนทาง
จรรยามารยาทตาง ๆ หรือศีลธรรมตาง ๆ ก็ยิ่งเป นการสองแสงสวางยิ่งขึ้น จึงเป น
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การนําในทางวิญญาณยิ่งขึ้น แมแตครูที่สอนใหรูจักประกอบอาชีพ การหัตถกรรม
หรือ ศิล ปะตา ง ๆ ก็ลว นเปน การใหแ สงสวา งอยา งหนึ่ง ดว ยกัน ทั้ง นั้น ; เพราะ
ฉะนั้นจึงเปนการสองแสงสวางใหแกดวงวิญญาณของสัตวเหลานั้น ใหเดินไปไดโดย
สะดวกสบาย ตามทางที่ควรจะเดินไป. อุดมคติของครูจึงไดแกการนําวิญ ญาณ
หรือความเปนผูนําในทางวิญญาณของสัตวทั้งหลาย นั่นเอง.
เมื่อเราแบงแยกคนในโลกออกเปนประเภท ๆ เราก็จะพอเห็นไดวาบุคคล
ที่เรียกวาครูนี้ ควรตั้งอยูในฐานะประเภทสูงสุด เปน ปูชนียบุค คล เพราะวาคน
ทุ กพวกจะต อ งได รั บ การนํ าของบุ ค คลประเภทที่ เรีย กตั วเองว า ครู มั น จึ งจะไป
รอดถาไมอยางนั้นแลว ก็จะงมโงเหมือนตั้งแตเกิดมา ไมมีทางที่จะเจริญกาวหนา
ได ;จึงกลาวไดวา ครูเปน ผูนําโลก หรือเปนผูถือคบเพลิง, ถือตะเกียง ที่มีแสงสวาง
ชูสองใหคนทั้งโลกเดินตามไป. นี้เปนความจริงที่ไมตองกลาวใหเกินจากความจริง
กลาวตรงไปตรงมา ตามเรื่องตามราว ตามอุดมคติของมันก็พอ : เราจะเห็นไดวา
ครูเปนผูปนดวงวิญญาณ และเปนผูนํา ผูจูงดวงวิญญาณของบุคคลประเภทอื่น.
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ถาเราจะสงสัยวา ครูคนแรกคื อใคร? เราก็จะต องให เกียรติ แกบิ ดามารดา
ของเราเป นอย างยิ่ง คือมองไปถึง บิ ดา มารดา ซึ่ งเป น ครูคนแรกที่ สุ ดในโลก;
เพราะเปนผูใหแสงสวางแกเด็กหรือแกบุตรธิดา ที่เพิ่งคลอดเพิ่งเกิดมา ตั้งแตออน
แตอ อก อีก เหมือ นกัน ; แตก ็ร วมอยู ใ นคํ า วา ครู พระพุท ธเจา ทา นเรีย กวา
บุพพาจารย คืออาจารยหรือครูคนแรกของสัตวในโลก ; ทานเรียก บิดามารดาวา
อยางนั้น. เพราะฉะนั้นอุดมคติของครู แมที่มุงหมายถึง บิดามารดาก็ไมมีอะไรอื่น
นอกไปจากการนําในทางแสงสวางหรือการนําวิญญาณดวยแสงสวาง เราจึงเห็นไดวา
บุ ค คลที่ เ ป น ครู นี้ เป น ปู ช นี ย บุ ค คลโดยแท จ ริ ง .

www.buddhadassa.in.th

๔๔๒

พุทธิกจริยธรรม

ที ่ว า เปน ปูช นีย บุค คล ก็เพราะวา หนัก อยู บ นศีร ษะของคนทุก คน;
คนทุกคนจะตองเคารพบูชา จะตองตอบแทนคุณ เมื่อครูอยูในฐานะที่เปนปูชนียบุคคล เชนเดียวกันกับสาวกของพระสัมมา - สัมพุทธเจา หรือมีความหมายอยางเดียวกัน
กับพระสัมมาสัมพุทธเจาเชนนี้แลว การเปนครูไมใชเรื่องเล็กนอย; การเรียกตัวเอง
วาครู ไม ใชเป นของที่ ทําไดเลน ๆ เพราะครูที่ แท จริง มีค วามหมายอยางนั้น . ถ า
ทํ า ไปไมถ ูก ตอ งตามอุด มคติข องครู ก็ก ลายเปน ครูป ลอม, ในที ่ส ุด ก็ส ูญ เสีย
ความเปน ปูชนียบุคคลกลายมาเปนลูกจาง เหมือนกับที่เขาประนามครูบางคนในที่
บางแหง วาไมเปนครู แตเปนเพียงลูกจาง ที่รับสอนหนังสือเทานั้น.
เหตุ ที่ อุ ด มคติ สู ญ เสี ย ไปนั้ น ก็เพราะวา ผู นั้ น เป น ฝ ายทํ าผิ ด เอง ไม ใช
อุด มคติข องครูผ ิด . อุด มคติข องครูย ัง คงถูก เสมอไป ในฐานะเปน ผู นํ า สัต วใ น
ทางวิญญาณ แตครูผูนั้น หรือผูที่เรียกตัวเองวาครูผูนั้น มาละเลยอุดมคติอันนี้เสีย
เพราะถือ วา อุด มคติก ิน ไมได ซื ้อ อะไร ๆ ก็ซื้อ ไมได; เลยมุ ง หวัง แตเพีย งคา จา ง
หรือเงินเดือน มาทําตนใหเปนลูกจางไปเสีย ก็สูญเสียความเปนปูชนียบุคคล.
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อาตมาอยากจะแจงดวยอุปมา : คือสมมุติวา ถาเราเอาหัวใจมาเปนเกณฑกัน
และสมมุติวาผาหัวใจออกมาดูได ; ในหัวใจของครูที่มีอุดมคตินั้น จะตองมีปญญา
กับ เมตตาเต็ม แนน อยู ใ นหัว ใจ. ปญ ญา คือ วิช าความรูค วามสามารถ สามารถ
ในหนาที่ ที่จะสองแสงสวางใหกับศิษ ย นี้เรียกวาปญ ญาอยางหนึ่ง; เมตตา คือ
ความรักความเอ็นดู กรุณาตอศิษยของตน เหมือนกับวาเปนลูกของตน นี้เรียกวา
เมตตาอยางหนึ่ง ; สองอยางนี้เต็มอัดอยูในหัวใจของครู ประเภทที่ยึดถืออุดมคติ
สวนครูที่ละเสียซึ่งอุดมคติอันนี้แลว ก็กลายเปนลูกจาง; ในหัวใจไมมีอะไร นอกจาก
ความต อ งการจะรับ ค าจ างหรื อ เงิ น เดื อ น, และหนั ก เข าก็ ค ดโกงเวลา เอาเปรี ย บใน
หนาที่การงานของตน เพราะความเห็นแกตน เพราะปราศจากปญญาและเมตตา ;
อยางนี้ก็เลยกลายเปนลูกจางสอนหนังสือ ไมใชครูตามอุดมคติของคําวาครู.
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นี ่แ หละอุด มคติข องครูต ามหลัก พระพุท ธศาสนาเปน เชน นี ้ ซึ ่งเปน
เครื่องชี้ใหเราเห็นวา คาของครูมีมากเทาไร. เมื่ออุดมคติของครูมีอยูอยางนี้แลว
คา หรือ ราคาของครูจ ะมีเทา ไร. ไมต อ งสงสัย คา ของครูจ ะตั ้ง อยู ใ นฐานะของ
ปูช นีย บุค คล ; ไมใ ชลูก จา ง. พวกที ่ลืม อุด มคติก ลายเปน ลูก จา งโดยไมรูสึก ตัว
มิห นํา ซ้ํา ประณามอาชีพ ของครูวา เปน เพีย งเรือ จา ง. ครูช นิด ที ่เ ปน ลูก จา งนั ้น
ประณามอาชีพครูวา เปนเพียงเรือจาง ก็คือประณามตัวเองเหยียบย่ําเกียรคิยศ
ของตัวเอง วาอาชีพของตัวเองเปนเพียงเรือจาง ; มาเปนครูเพราะวา ยังหางานอื่น
ทําไมได เปนครูไปกอน แลวก็เรียนอะไรไปพลาง มีโอกาสเมื่อไรก็สละอาชีพครู
ไปยึดถือเอาอาชีพอื่น ; มีลักษณะเหมือนกับวาเรือจางพอสักวาขามฟากสูฟากโนน
แลวก็ไปตามปรารถนา ; อยางนี้เรียกวาผูทรยศขบถตออุดมคติของครู, และคน ๆ นั้น
ก็ไมเปนครูแตเปนสักวาลูกจางมาแลวตั้งแตวันแรกที่สมัครเขามาทํางานครู.อุดมคติ
ของคําวาครูตามหลักพระพุทธศาสนามีอยูอยางนี้ และคาของครูเปนปูชนียบุคคล
อยางนี้. นี้อาตมากลาวไปตามตรงโดยไมตองเกรงใจใคร ขอความนี้จะมีประโยชน
หรือไมแลวแตทานทั้งหลายที่เปนครู จะนําไปพินิจพิจารณาเอาเอง.
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อาตมากลากลาวตรง ๆ ไมเกรงใครหมดก็เพราะเหตุวาถือเปนเพื่อนกัน
เหมือนกับที่ไดกลาวมาแลวขางตน วาพระศาสดาเปนบรมครู สาวกของทานทุก
องคเปนครู อาตมาก็เปนครูพวกทานทั้งหลายก็เปนครู เพราะมีอุดมคติตรงกัน; เรา
จึงพูดกันไดอยางตรงไปตรงมา ในฐานะเปนการปรับทุกขกันหรือปรับความเขาใจกัน
ในระหวางบุคคลที่เรียกตัวเองวาครูดวยกัน เพราะฉะนั้นขอใหนําไปพินิจพิจารณาดู
ใหสมควรแกเหตุการณ, หรือเทาที่ทานจะถือเอาเปนประโยชนใหไดมากที่สุดอยางไร.
การเกิด มาเปน มนุษ ยค วรจะไดสิ่ง ที่ดีที ่สุด ที ่ม นุษ ยค วรจะได เพราะฉะนั้น เราจึง
จะตองพิจารณาดูใหรอบคอบที่สุด แลวถือเอาประโยชนใหไดมากที่สุดสูงที่สุดและ
โดยเร็วที่สุดดวย. คําพูดที่นํามากลาวนี้ก็ดวยความมุงหวังอยางนี้ วาเราจะถือเอา
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ประโยชนข องการเกิด มาเปน มนุษ ย และเปน ครูนี ้ ใหไ ดม ากที ่ส ุด นี ้เรีย กไดว า
เราไดพิจารณากันถึงอุดมคติของครูและคาหรือราคาของครู ตามหลักแหงพระพุ ทธศาสนามาพอสมควรแลว.
ทีนี้ เราจะได พิ จารณาต อไปถึงสิ่ งที่ เนื่ องกันกั บครู กล าวคือการศึ กษา. สิ่ งที่
เรียกวาการศึ กษาก็ มี อุ ดมคติ เช นเดี ยวกั บคํ าวาครู, อะไรเป นอุ ดมคติ ของการศึ กษา?
เมื่ อกล าวตามหลั กของพระพุ ทธศาสนาแลว กลาวไดงายที่ สุด หรือวาอยูแคปลายจมู ก
ปลายลิ้ น ใครทุ กคนก็ กล าวได เด็ ก ๆ ก็ กล าวได ว า อุ ด มคติ ของการศึ ก ษา คื อ การ
ดั บ ทุ ก ข ทั้ งปวงได สิ้ น เชิ ง . คํ า ว า “ศึ ก ษา” ในภาษาไทยเราอาจจะแคบไปก็ ได ทั้ ง ๆ
ที่มาจากภาษาสันสกฤตวาศึกฺษาหรือภาษาบาลีเรียกวา สิกฺขา. คําวา ศึกษา ในภาษาไทยนั้น
ในภาษาบาลีเรียกวา สิกฺขา. ในภาษาสันสกฤต เรียกวา ศึกฺษา. คํา ๓ คํานี้แมจะตางกัน
โดยเสียงหรือโดยพยัญชนะ มันก็เปนคํา ๆ เดียวกัน.
คํ าวา สิ กฺ ขา ในภาษาบาลี หมายถึ งการประพฤติ ปฏิ บั ติ กระทํ าเพื่ อให
ดับ ทุก ขสิ ้น เชิง ซึ ่ง รวมถึง ความรู ด ว ยเพราะวา เราไมรู เ ราก็ป ฏิบ ัต ิไ มถ ูก ; ฉะนั ้น
ความรูกับการปฏิ บั ติ ต องไปด วยกั นไม แยกกั น ทั้ งความรูและการปฏิ บั ติ นั้ นมี ความ
มุ ง หมายที่ จ ะดั บ ทุ ก ข สิ้ น เชิ ง , ดั บ ทุ ก ข สิ้ น เชิ ง นั บ ตั้ ง แต ต่ํ าที่ สุ ด จนถึ งสู งที่ สุ ด เช น
วาความยากลํ าบากเพราะไม มี อะไรจะกินก็เรียกวาความทุ กขเหมื อนกัน ฉะนั้ นเราจึง
ต องเรียนรูวิชาอาชี พเพื่ อจะดั บความยากจน หรือความทุ กข เพราะไม มี อะไรจะกิ น ;
แต นี่ นั บ ว า เป น เรื่อ งปากเรื่อ งท อ งในขั้ น ต น ขั้ น ต่ํ า ที่ สุ ด . การศึ ก ษาชนิ ด นี้ ห รือ เพี ย ง
เทานี้จึงยังไมใชอุดมคติของการศึกษา.
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ตามความหมายของพระพุทธเจา ทานหมายความถึงความดับทุกขที่ยิ่งไปกวานั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ งก็ คื อความทุ กข ที่ เกิ ดมาจากกิ เลส ที่ เป นเหตุ ให คนเราสู ญเสี ยความ
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เป นมนุษ ย. การที่เรายากจนไม มีอะไรจะกิน ในขณะนั้นเราก็ยังไมสูญ เสียความเป น
มนุษยยังเปนมนุษยที่ดี เปนคนดีเปนคนสุจริตอยูได. แตถาเราตกอยูใตอํานาจ
ของกิเ ลสแลว เราจะสูญ เสีย ความเปน มนุษ ย ทั ้ง ที ่ร่ํา รวย ; เราจะเห็น ไดวา
คนที ่มีท รัพ ยม าก มีอํานาจมากเปน เจาใหญน ายโต ก็ไมมีค วามเปน มนุษ ย ซึ่ง
สาปแชง กัน อยู ว า เปน คอรัป ชั ่น หรือ เปน คนอะไรทํ า นองนั ้น ตา ง ๆ นานา
เพราะวาเขาสูญเสียความเปนมนุษย ทั้งที่กุมอํานาจไวมาก ทั้งที่มีเงินมาก ทั้งที่มีอะไร
ตาง ๆ มาก. เพราะฉะนั้นทานจึงถือวา ความทุกขที่เกิดมาจากกิเลสเปนมูลเหตุนั้น
นากลัวกวาความทุกขในทางวัตถุ เชน ความยากจนหรือความเจ็บไขเปนตน.
การศึกษาของเราควรจะตองขยายใหสูงขึ้นไป จนถึงกับสามารถกําจัด
ความทุก ขที่เ กิด จากกิเ ลสไดดว ย จึง จะเปน การดับ ทุก ขสิ้น เชิง ; นี้เปน ความ
มุ งหมายของคํ าวาสิ ขา หรือศึ กษาตามหลักแห งพระพุ ทธศาสนา ในชั้นแรกก็ จะ
ตองเรียน เรื่องมีใหเรียนมาก ซึ่งเรียกกันวาพระไตรปฏกเปนหนังสือหลายหมื่นหนา
ก็ไมนอยกวาตํารับตําราทางฝายอื่น เมื่อเรียนแลวก็จะสามารถปฏิบัติไดจนถึงที่สุด
จึงเปนการศึกษาที่สมบูรณ กลาวคือไดรับผลเปนความดับทุกขสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น
อุด มคติก ารศึก ษาในทางพระพุท ูธ ศาสนายอ มหมายถึง การดับ ทุก ข ตั้ง แต
เบื้องตนที่สุดจนถึงเบื้องที่สูงที่สุด, หรือวาทั้งอยางต่ํา อยางกลาง และอยางสูง คือ
เอาชนะไดทั ้ง โลกนี้แ ละโลกอื่น และเหนือ โลก คือ นิพ พาน ทา นทั้ง หลายจะ
สนใจหรือไมสนในขณะนี้ ก็ขอใหฟงไวกอนวา : หนาที่ที่เราจะตองเอาชนะใหไดนั้น
คือ เอาชนะโลกนี้ใหได เอาชนะโลกอื่น ใหได, และเอาเรื่อ งเหนือ โลก คือ พระ
นิพพานใหได.
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เรื่อ งโลกนี ้ หมายถึง สิ ่ง ที ่เ ราจะตอ งรู แ ละกระทํ า ในโลกนี ้ เชน การ
ทํามาหากิน ความเจริญกาวหนาตาง ๆ เปนคนดีอยูไดในโลกนี้ นี้เรียกวาชนะโลกนี้.
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สวนโลกอื่น หมายความวา เราจะตองกระทําในลักษณะที่แมจะตองไปเกิดในที่อื่น
ในโลกอื่น ในชาติ อื่น ก็ ยังคงดีอยู ได. แต ในที่ สุดซึ่งเป น เรื่อง เหนื อ โลกก็ คื อ ดั บ
กิเ ลสไดสิ ้น เชิง ไมเ กิด ในโลกไหนอีก ตอ ไป เรีย กวา พระนิพ พาน เพราะฉะนั ้น
การศึกษาในพระพุทธศาสนา ก็คือสามารถทําใหบุคคลเอาชนะโลกนี้ทั้งหมดได เอา
ชนะโลกอื่นทั้งหมดได และในที่สุดทําใหอยูเหนือโลกโดยประการทั้งปวง คือการ
บรรลุนิพพาน.
สวนอุดมคติของคําวา “การศึ กษา” ของทานทั้งหลายที่เป นครู ที่ถูก
อบรมอยูในปจจุบันนี้ จะเปนอยางไรนั้นทานทั้งหลายยอมทราบดี. แตขอใหลอง
พิจ ารณาดูใ หด ีเถิด วา มัน เพีย งพอหรือ ยัง ? เพีย งพอแกค วามเปน มนุษ ยข องเรา
ที่จะอยูกันเปนปกติสุขหรือยัง? ถาหากวาอุดมคติของคําวาการศึกษา มีความหมาย
แตเพียงวา ทําใหบุคคลผูนั้นสามารถอยูไดสะดวกสบายในสังคม หรือเขากันไดกับ
สังคมเหลานี้แลว มันจะเพียงพอเพื่อดับทุกขหรือไม?
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ที่วาทําใหสามารถอยูไดในสังคม หรือวาเขากันไดกับสังคมนั้นมันไมมี
ความหมายอะไรมากไปกวาสังคมเปนอยางไร เราก็ทําตัวใหเขากับเขาได ไมกระทบ
กระทั ่ง กัน . ทีนี ้ ถา หากวา สิ ่ง คมนั ้น นิย มไปในทางต่ํ า นิย มไปในทางเปน ทาส
ของกิ เลสตั ณ หาแล วจะเป น อย างไร? ในที่ สุ ดก็ จะต องมี ความทุ กข เหมื อนกั บที่ เรา
เห็นประจักษตาอยูในบัดนี้วา สังคมในโลกนี้ไมไดเพงเล็งถึงการที่จะดับกิเลสตัณหา ;
แตสงเสริมกิเลสตัณหา คือตางคนตางแยงชิงประโยชนที่มีอยูในโลก เพื่อจะเอามา
เปนของตนใหมากยิ่งขึ้น จนถึงกับเกิดการแบงกันเปนฝกเปนฝาย แตละฝายก็มีอํานาจมาก
ก็เลยตั้งขอที่จะประหัตประหารทําลายลางกัน คือที่เราเรียกกันวามหาสงคราม. เรา
ก็พ ลอยกระทบกระเทือ นกับ เขาดว ย อยู ไมเปน สุข ; เพราะวา ความเจริญ หรือ
ความมุงหมายของสังคมนั้น มุงไปยัง ประโยชนท างวัตถุอ ยางเดีย ว ไมคํานึงถึง
ประโยชน ทางจิตทางวิญญาณ.
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การที่จะแบงกันเปนคายสองคาย ในระหวางครึ่งโลก ๒ ครึ่งนี้ ก็ไมมี
ความประสงคอื่นนอกจากแยงชิงทางวัตถุ เขาตองการที่จะเอาเปรียบกันใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได เพื่อจะไดเอาประโยชนที่มีอยูในโลกนี้ มาเปนของตัวใหมากที่สุด
เขาจึงรบกัน; เพราะฉะนั้นการศึกษาของเขา จึงมุงหมายแตจะทําคนใหสามารถ
ในการที่จะทํ าหนาที่ อยางนี้ เท านั้น : คื อสามารถที่จะทําหน าที่แสวงหาประโยชน
กอบโกยประโยชนทั้งทางตรงทางออม มาเปนของตนใหมาก แลวก็มาสํารวยใน
ลัก ษณะที่เ รีย กวา “กิน ดีอ ยูดี”; แตเ กิน ขอบเขต คือ ถูก กิเ ลสตุณ หาครอบงํา
ไมมีขอบเขตของการกินดีอยูดี.
นี้ทําใหถึงกับมัวเมา จนไมรูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา โลกของเรา
จึงยุงเหยิง ดวยสิ่งที่เรียกวาสงคราม สงครามรอนบาง สงครามเย็นบาง สงคราม
บนดิน บา ง สงครามใตด ิน บา ง ตา ง ๆ นานา; เพราะเหตุว า การศึก ษาของโลก
นําไปผิด เพราะมุงอุดมคติแตเพียงวา จะเอาผลทางวัตถุแตอยางเดียว ไมคํานึง
ถึงความดับทุกขในดานจิตหรือดานวิญญาณ ตามแบบของพระศาสนาเสียเลย เราจะ
เห็ นได วาศาสนาทุ ก ศาสนา ไม วาศาสนาไหนหมด ล วนแต มุ งหมายที่ จะให มนุ ษ ย
ทุก คนไดร ับ ความสงบสุข ในดา นจิต ดา นวิญ ญาณดว ยเสมอไป ; แตก ารศึก ษา
ของโลกป จจุบั นกลับมุ งไปแตในทางวัตถุ หรือทางเนื้อทางหนังแตอยางเดียว ซึ่ง
เปนที่ตั้งความมัวเมามืดหนามัวตา, ในที่สุดเห็นการฆากันตายนี้เปนของเลน ๆ ;
เห็น การฆา ตัว เองตาย กระโดดน้ํ า ตายอยา งนี ้เปน ของวา เลน ; นี ่เพราะการศึก ษา
ไมหันหนาเขาหาธรรมะ ยอมตายดวยอาการอยางนั้น เพราะความมืดหนามัวตา.
ของบุค คลนั ้น ไดนํ า บุค คลนั ้น ไปผิด ทาง, บูช าความสุข ทางเนื ้อ ทางหนัง เปน
สรณะยิ่งกวาพระพุทธเจา, นี้เรียกวาการศึกษาซึ่งนําบุคคลไปสูความพินาศ.
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ถาหากตองการแตเพียงวา คนหมูมากเขาเปนกันอยางไร ตัวเองก็จะเปนไป
อยา งนั ้น ; แลว คนหมู ม ากมาจากอวิช ชา ตกอยู ใ ตอํ า นาจของกิเ ลสตัณ หา
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ส ว นมากจึ ง เป น ไปตามทางของกิ เ ลสตั ณ หา. เมื ่ อ คนหมู  ม ากในโลกเป น
เสียอยางนี้แลว โลกนี้จะเปนอยางไร; ไมตองสงสัยจะตองลุกเปนไฟยิ่งขึ้นทุกวัน ๆ
แมวาการศึกษาหรือการกาวหนา การคนควาทางวัตถุ จะเจริญ รุงเรืองสักเทาไร
มันก็เจริญรุงเรืองไปในทางที่จะทําบุคคลในโลกใหลําบากยุงยากยิ่งขึ้น, ใหมีความ
ทุก ขม ากขึ้น กวา เดิม ตอ เมื ่อ ไรเขาใหก ารศึก ษานั ้น เปน ไปถูก ทาง ทั ้ง ทางวัต ถุ
และทางจิตใจ ไมสูญ เสียอุดมคติของการศึกษาแลว การกาวหน าในโลกนี้จะเป น
ไปเพื่อความสงบสุข ความสะดวกสบาย ควบคูทั้งทางกายและทางจิต.
เดี๋ ย วนี้ มั น เป น ไปในทางกายหรื อ ทางวั ต ถุ ม ากเกิ น ไปจนเฟ อ ; ส วน
ทางจิต หรือ ทางวิญ ญาณนั ้น ยัง ไมม ีย ัง เงีย บเหงา ยัง ลา หลัง ; เพราะวา ผู นํ า ใน
ทางวิญ ญาณนั้นไดละเลยตอ หนาที่ของตน เนื่องจากเขาใจในอุดมคติของคําวา
การศึกษา ผิดไปจากความจริง; จึงหวังวาเราในฐานะที่เปนมนุษยสามัญทั่วไปและ
เปน ครู รับ ผิด ชอบในการที่จ ะจัด โลกนี ้ใ หเปน อยา งเหมาะสมอยา งไร จะตอ ง
ระลึกนึกถึงเปนขอแรก.
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คําวา “ครู” พักไวกอน แตคําวา “มนุษ ย” คนหนึ่ง ซึ่งเราก็เปนกัน
ทุก คนนี ้, เปน มนุษ ยค นหนึ ่ง ๆ นี ้ มัน มีห นา ที ่อ ยา งไรที ่จ ะตอ งจัด โลกของเรา.
เราจะจัดโลกของเราใหเปนไปในลักษณะอยางไร จึงจะสมกับที่เราเปนมนุษยคนหนึ่ง
เกิดมาเพื่อทําโลกนี้ใหเปนโลกที่มีความสุข มีความผาสุขหรือสันติสุข.

อาตมาเห็ นวาไม มี ทางอื่นใด นอกจากทางที่ เราจะต องเข าใจ ความหมาย
ของคําวา “การศึกษา” ใหถูกตอง, และในที่สุดเขาใจในอุดมคติของคําวา “ครู”
นี้ใหถูกตอง. เพราะวาครูเปนบุคคลประเภทที่นํามนุษยทุกคนในโลก : ทั้ง ๆ ที่ครูเอง
ก็เปนมนุษยคนหนึ่งดวยเหมือนกัน แตรับอาสาทําหนาที่เปนผูนํานําทั้งในทางวัตถุ
และนําทั้งในทางจิตใจ คือนําทั้งในทางรางกายและนําทั้งในทางวิญญาณ. เมื่อนําไป
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ถูกทางแลว โลกนี้ก็จะเปนไปในลักษณะที่นาดู คือมีความเจริญ รุงเรืองไปในทาง
สงบเย็น ; ไมเจริญ รุง เรือ งไปดว ยลูก ระเบิด หรือ ดว ยไฟหรือ ดว ยความทุก ขย าก
ความลําบากความทนทุกขทรมาน.
นี้จะเห็นไดวา สันติสุขหรือสันติภาพอันถาวรของโลกนั้นยอมขึ้นอยูกับ
การเข าใจอั น ถู ก ต อ งของคํ าว า “การศึ ก ษา”. ถ าหากว าการศึ กษาได รับ การพิ นิ จ
พิจารณาจนเขาใจอยางถูกตองและไดดําเนินไปอยางถูกตองตรงตามที่เปนจริงโลกก็จะ
ดีก วานี้ และจะอยูในฐานะที่นา ดูยิ่ง กวา นี้, และถา หากวาโลกไดยึด ถือ อุด มคติ
ของการศึกษา ตรงตามความหมายที่พระพุทธเจาทานไดประทานไวแลว โลกก็จะ
ยิ่งดีกวานั้นไปอีกคือจะกลายเปนโลกของพระอริยเจาที่ปราศจากความทุกข โดย
ประการทั้ งปวง. ไม ต องมี ทหาร ไม ต องมี ตํ ารวจ ไม ต องมี เรือนจํา โรงเรียนก็ แ ทบ
จะวา ไมจํ า เปน เพราะวา อาจจะมีก ารสั ่ง สอนกัน ทั ่ว ไปไดท ุก หนทุก แหง เพราะ
คนประพฤตดี อ ยู ที่ เ นื้ อ ที่ ตั ว เป น ตั ว อย า ง.
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เดี๋ย วนี้เราตอ งตั้งโรงเรีย นดัด สัน ดาน, โรงเรีย นที่ไมค วรจะตั้ง ; ตอ ง
มีคุกมีตะราง มีตํารวจมีทหารมีอะไรตาง ๆ ซึ่งลวนแตทําความยุงยากลําบากใหมนุษย
เราเอง. เพราะวาเราดําเนินการศึ กษาของโลกมาในลักษณะนี้ในรูป นี้ แลวจะไป
โทษใครที่ ไหน; จะไปโทษพระเป น เจาก็ไม ถูก เพราะวาพระเป นเจาไม ไดกําหนด
อุด มคติ ข องการศึ ก ษาอย างนี้ ; กํ าหนดไวเป น อย างอื่ น ซึ่ ง เราละเลยเสี ย . เรามา
กําหนดอุดมคติของการศึกษาตามใจชอบ วาเพื่ออยูรวมกันไดสะดวกในสังคมหรือ
เขากันไดกับสังคม : ถาสังคมสวนมากตกอยูใตอํานาจของกิเลสแลว เราก็กลายเปน
มนุ ษ ย ที่ เบี ย ดเบี ย นมนุ ษ ย กั น เอง โดยไม ต อ งสงสั ย . ฉะนั้ น เราจะต อ งนํ า สั ง คมไป
ในทางที่ จ ะชนะกิ เ ลส รู จั ก บั ง คั บ ตั ว เอง ควบคุ ม ตั ว เอง.
ควรจะขยายอุดมคติ หรือความหมาย ของคําวาการศึกษานี้ใหสูงสุด
ตามที่พ ระพุท ธเจา ทา นตอ งการ คือ วา ดับ ทุก ขสิ้น เชิง ทั ้ง ทางกายและทางจิต ;
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จะตอ งรูเ รื่อ งทางจิต ใหม าก เทา กับ ที ่เ รารู เ รื่อ งทางกาย. เดี ๋ย วนี ้เรารูเรื่อ งทาง
วัตถุหรือทางกายนี้มากเกินไป แตไมรูเรื่องทางจิตหรือทางวิญญาณใหพอกัน การ
จัด การศึก ษาจึง เปน ไปครึ่งเดีย วหรือ ซีก เดีย ว คือ เปน ไปแตเพื ่อ ประโยชนสุข ทาง
รางกาย ; ซึ่งในที่สุดก็นําไปสูความมัวเมามึนเมาในความสุขทางเนื้อทางหนัง ไมมี
ความสงบสุ ข ในทางจิ ต หรือ ทางวิ ญ ญาณ. ฉะนั้ น ถ า หากว า ท า นทั้ ง หลายที่ เรี ย ก
ตัว เองวาครูทุก ๆ คนในโลก ชวยกันหมุนโลกใหไดรับแสงสวางในทางจิตทาง
วิญ ญาณแล ว โลกของเรานี้ จ ะน าดู ก วานี้ . เราทุ ก คนจะไม ลํ าบากเหมื อ นที่ กํ าลั ง
ลําบากอยูในป จจุบั นนี้ ซึ่งมี อะไรลวนแต เป นความขาดแคลนยิ่งขึ้นทุ กที เพราะวาเรา
จั ดโลกนี้ ไปแต ในทางให มั น เป นอย างนั้ น : คื อตกอยู ภายใต อํ านาจของกิ เลส ไม มี
อุดมคติตามความหมายของบัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตนเปนประธานเสียเลย.
อุดมคติของการศึกษา ไมควรจะหยุดอยูเพียงแควาทําตัวใหเขากันได
กั บ สั งคม ; แต ค วรจะกล า คิ ด กล า นึ ก ให สู งไปกว า นั้ น คื อ จะจู ง สั ง คมให ไปสู ค วาม
ดับ ทุก ข หรือ พระนิพ พานใหจ นได. ฟง ดูแ ลว ก็น า สั ่น หัว หรือ รูส ึก วา จะเปน
เรื่องที่เหลือวิสัย ; แตความจริงก็ยังคงเปนอยูอยางนั้น ความถูกตองก็ยังคงเปนอยู
อยางนั้น.
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อุด มคติข องการศึก ษา หมายความวา ทํ า ใหค นสามารถเอาชนะ
ความทุก ขทั ้ง ปวง ; โดยเฉพาะก็คือ เอาชนะกิเลสทุก ชนิด แลว ก็เปน นิพ พานเอง
โดยไม ต อ งปรารถนานิ พ พาน. เมื่ อ คนเราบั งคั บ ความชั่ วในจิ ต ใจ คื อ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ได ห มดจดสิ้ น เชิงแล วก็ย อ มเป น นิพ พานขึ้น มาเอง : ไม มี
ใครคิดจะเบียดเบียนใคร ไมมีใครคิดจะรวงเกินใคร ไมมีใครคิดที่จะเอาเปรียบใคร ;
แลวมันจะรบกันไดอยางไร ขอใหลองคิดดู.
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การรบกันดวยการเอาเปรียบกัน อยางที่เรียกวาสงครามเย็น สงคราม
ใตดิน นั่นแหละรายกาจยิ่งไปกวาสงครามรอน ๆ หรือสงครามบนดิน; เพราะมัน
ทรมานใจ ทั้งหลับ ทั้งตื่น ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน ตั้งแตเกิดจนตาย. ไมเหมือน
สงครามรอนหรือสงครามบนดินซึ่งมันมีเปนครั้ง ๆ คราว ๆ ; ลูกระเบิดทําอันตราย
เราไดก ็แ ตเพีย งรา งกาย. แตก ิเ ลสมัน ทํ า อัน ตรายวิญ ญาณ, ทํ า อัน ตรายจิต ใจ
ทําใหสูญเสียความเปนมนุษย เราถูกระเบิดตายกี่ครั้งกี่หนก็ไมสูญเสียความเปนมนุษย
เพราะเราไมไดทําชั่วทําบาปอะไร. แตถา เราถูก กิเลสระเบิด เอาครั้งเดีย ว มัน ก็
สูญ เสีย ความเปน มนุษย คือทําชั่ว หมดความเปน มนุษย; เพราะการประพฤติ
ไมสมแกความเปนมนุษย. นี้อะไรจะนากลัวกวา คือลูกระเบิดนากลัวกวา หรือ
วากิเลสนากลัวกวา?
ถา เราไมต อ งการทั ้ง ๒ อยา งคือ ไมต อ งการทั้ง ลูก ระเบิด , และ
ไมตองการทั้งกิเลส, เราก็ตองจัดการศึกษาของเราใหเปนไปในทางที่จะกําจัดกิเลส.
เมื่อ กํา จัด กิเ ลสของคนในโลกไดแ ลว ไมตอ งสงสัย ลูก ระเบิด ในโลกนี ้จ ะไมมีสั ก
ลูก เดีย ว ; ลูก ระเบิด เกิด ขึ ้น มาในโลก เพราะกิเ ลสของคน. เมื ่อ ตัด ตน ตอ
ของมันเสียได คือกําจัดกิเลสของคนในโลกเสียได ลูกระเบิดก็ไมมี ความระส่ําระสาย
ทุกขยากเดือดรอนอันอื่นก็ไมมี.
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นี ้จ ึง เห็น วา การศึก ษาที ่มุ ง หมายจะกํ า จัด กิเ ลสตามอุด มคติ ของ
พระพุท ธเจา นั ่น แหละ เปน การศึก ษาที ่ถ ูก ตอ ง สํ า หรับ มนุษ ยโ ดยแทจ ริง ;
ผิดจากนั้น ก็จะเปนการศึกษาครึ่ง ๆ กลาง ๆ ใหความเมามัวในทางวัตถุ ทางเนื้อ
ทางหนัง ทางรางกายอยางเดียว แลวก็นําไปสูความวินาศอยางที่เราจะไดเห็นกัน
ถายังขืนดําเนินกันไปในรูปนี้.
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ที นี้ จะได พิ จ ารณากั น ต อ ไปถึ ง คํ า ว า “ครู ” กั บ คํ า ว า “การศึ ก ษา”
เนื่ อ งกั น อย า งไร ? ท า นทั้ ง หลายย อ มทราบได ด ว ยตั ว เอง ไม ต อ งมี ใ ครบอกเล า ว า
ครูนี้ คื อ ผู ป ระศาสน ก ารศึ ก ษา ครู กั บ การศึ ก ษาแยกกั น ไม ไ ด : ครู เ ป น ผู
ประศาสน การศึ กษา ก็ หมายความว าเป นผู จั ดการศึ กษา ; เป นผู มอบให ซึ่ งการศึ กษา
เป น ผู ทํ าการศึ กษา เป น ผู ควบคุ ม การศึ กษาว อะไร ๆ ก็ ล วนแต ตกอยู ในมื อ ของครู
จนกล าวว าครู เป น ผู นํ าโลกในด านจิ ต หรื อ ด านวิ ญ ญาณ อย างที่ ก ล าวมาแล วแต ต อง
เป น ครูต ามอุด มคติ ของพระพุ ท ธเจา ฉะนั้ น อาตมาจึงจะได ก ล าวถึงการประศาสน
การศึกษาของครูตามแบบของพระพุทธเจาตอไป :
การยกวิ ญ ญาณหรื อ การประศาสน ก ารศึ กษาทั่ ว ๆ ไปเราจะเห็ น ได ว า
ความมื ดหรือความตกต่ํ าในทางวิญ ญาณนั้ น ตามธรรมดาสามั ญ เริ่มมาตั้ งแต แรก
คือ แรกกํ า เนิด มา มัน ก็ส อน หมายถึง สอนในสิ ่ง ที ่ค วรจะรู : เรื่อ งการกิน อาหาร
การนอน การนุ ง หม ตา ง ๆ ที ่บ ิด ามารดาสอน กระทั ่ง มาเรีย นหนัง สือ ในโรงเรีย น
อบรมเรื่ อ งจรรยามารยาท แต ใ นที่ สุ ด อบรมวิ ช าชี พ ที่ สู ง ที่ สุ ด ถึ ง ขั้ น อุ ด มศึ ก ษา
กระทั่ งเป นครูบ าอาจารย ในวิ ชานั้ น ๆ นี้ เรียกว าการประศาสน การศึ กษาโดยทั่ วไป;
แตแ ลว ในที ่ส ุด ไมไ ดเ ลยไปถึง จุด ที ่เ ปน ที ่มุ ง หมายอัน แทจ ริง คือ ทํ า ใหค นเอา
ชนะกิเ ลสได. การประศาสนก ารศึก ษา จึง เรีย กวา ยัง เปน ไปครึ ่ง ๆ กลาง ๆ
หรือไม สมบูรณ หรือถึงกับผิดเอาทีเดียว เพราะวาไมสามารถจะนําผูรับการศึกษานั้ น
ให สามารถช วยตั วเองได . แม กระทั่ งที่ เรียกวามาเป นครูในที่ สุ ดแล วก็ ยั งไม สามารถ
กํ าจั ดทุ กข หรือบํ าบั ดทุ กข ของตั วเองได ; เพราะว าบุ คคลที่ เป นครู ที่ เรียกตั วเองว า
เป น ครู ก็ ยั ง มื ด ยั ง งง ยั ง แก ป ญ หาของตนเองไม ไ ด . ครู บ างคนก็ ยั ง กิ น ยาตาย
กระโดดน้ํ าตาย แก ป ญ หาของตั วเองไม ได ทั้ ง ๆ ที่ เรียกตั วเองวาครู. นี่ ขอให ลองคิ ด
ดูวา ในลักษณะเชนนี้เขาจะประศาสนการศึกษาใหแกศิษยไดอยางไร?
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มันนาจะมีการทําความเขาใจกันเสียใหมวา การประศาสนการศึกษานั้น
ตองไดแกการทําตัวอยางที่ดีอยูที่เนื้อที่ตัว ; ใหศิษยเห็นวา ทําอยางนี้จึงจะเอาชนะ
ความทุกขได. การประศาสนการศึกษาชนิดเอาชนะความทุกขไดเปนการประศาสน
การศึกษาตามแบบของพระพุทธเจา ทานจึงนิยมการที่ประพฤติปฏิบัติอยูที่เนื้อที่ตัว
ใหคนอื่นเห็นวาประพฤติปฏิบัติอยางนี้ แลวจะเอาชนะความทุกขได. ทานไมนิยม
เพียงแตสอนใหรูหนังสือ หรือวาสอนจริยาสอนศีลธรรม ก็สอนดวยคําพูดหรือสอน
ดวยหนังสือ ; ทั้งครูทั้งศิษยก็ชวยกันทอง ไมมีการประพฤติอยูที่เนื้อที่ตัว. การทํา
อยางนี้เหนื่อยเปลา เพราะวาศิษยไมไวใจครู เพราะเห็นวา ครูก็ไมไดทํา ครูไดแต
พูดอยางนกแกวนกขุนทอง ศิษยก็เกิดความไมไววางใจครู.
ทีนี้สมมติวากลับกัน ครูไมตองพูดไมตองสอนดวยปากดวยเสียง แตทํา
การประพฤติปฏิบัติอยูที่เนื้อที่ตัวใหเปนปกติ ละเวนจากสิ่งที่ไมควรประพฤติ กระทํา
ทุก อยา งเปน แบบฉบับ อยูที่เนื้อ ที่ตัว อยา งนี้ศิษ ยก็จ ะไวใจครู และทํา ตามครู ;
ศิษยก็จะมีความรักครูเทากับรักพอแม ; ศิษยก็จะมีความเคารพเกรงกลัวครู เชน
เดียวกับที่เกรงกลัวคนที่เขาเกรงกลัวมาก ๆ อยางเกรงกลัวผูมีอํานาจวาสนา หรือกลัว
สิ่งที่จะทําใหเขาตาย.
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นี่เราจะเห็นไดวา ในยุคสมัยที่การศึกษามีอุดมคติอยางของพระพุทธเจา
และครูที่มีอุดมคติตามแบบของพระพุทธเจานั้น ศิษยเคารพครูอยางยิ่ง ศิษยรักครู
อยางยิ่ง ซึ่งในปจจุบันนี้แทบจะหาไมได จะหาลักษณะอยางนั้นไมได ในสมัยที่
อุด มคติข องคํา วา ครูห รือ การศึก ษาไดเปลี่ย นแปลงไป. นี้เราจะโทษใครก็ไมได
มันเปนเรื่องของสวนรวม แตสวนรวมมันก็ไมใชใคร มันก็คือ เราทุกคน. ฉะนั้น
หนา ที ่ข องการแกไขก็ต กอยูที ่เรา เราจะเปน ครูกัน จริงหรือ ไม หรือ วาเราจะเปน
แตเพีย งลูก จางสอนหนังสือ . นี้เปน เรื่อ งที่เราจะตอ งตัด สิน ใจ ถา เราเปน คนรัก
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อุด มคติ เราตอ งตัด สิน ใจในทางที่จ ะเปน ครู ไมตัด สิน ใจไปในทางที่จ ะเปน
ลูกจาง รับจางสอนหนังสือ ; เมื่อนั้นแหละ ความเปนครูตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาก็จะมีขึ้นมาในโลกนี้ และนําโลกไปสูความสงบสุขหรือสันติสุขได.
อาตมาอยากจะวิงวอนขอใหตัดสินใจ แตมิไดขอรองหรือบังคับวาให
ตัดสินใจไปในรูปไหน เพราะวาทุกคนยอมเคารพนับถือตัวเอง มีเกียรติยศของตนเอง ;
แตถามองเห็นวา โลกของเราจะรอดไดดวยอาการอยางไร แลวตัดสินใจไปโดยทํานอง
นั้น นั่นจะเปนประโยชนอยางยิ่ง. เพราะวาอยางนอยก็จะทําใหเราทุกคน รวมทั้ง
ตัวเราเองดวย ประสบความสงบสุขในโลกนี้ และจะทําใหเรา ตั้งอยูในฐานะเปน
ปูช นีย บุค คล คือ ไมเ ปน แตเ พีย งลูก จา งสอนหนัง สือ . แตจ ะเปน ปูช นีย บุค คล
คือ วา เปนบุคคลที่มีบุญคุณอยูเหนือศรีษะคนทุกคนในโลก เพราะวาเราทําหนาที่
สองแสงสวางแกดวงวิญญาณของโลกเปนสวนรวม เราสมัครเปนสมาชิกอยูในกลุม
ของบุคคลผูนําวิญญาณของโลก หรือยกสถานะทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ้น.
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เปรียบเทียบกันดูใหดี วาการไดเปนอยางนี้, กับการที่เราไดเงินเดือน
เดือนหนึ่งสักลานหนึ่ง อันไหนจะมีคายิ่งกวากัน? การที่เราตั้งอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคล ทําโลกนี้ใหสงบสุขได และมีรายไดเพียงพอเลี้ยงชีพไปวันหนึ่ง ๆ ตามสะดวก
สบาย กับการที่เราจะไปแสวงหาอาชีพอื่น ที่มีรายไดเดือนละลานหนึ่ง อยางนี้เรา
จะเอาขางไหน? เราจะเลือกเอาขางไหน? ถาเรายังทนเปนครูอยูตอไป ก็หมายความ
วา เรารักอุดมคติ ไมใชอาชีพครูเปนเพียงเรือจาง ดังที่ไดกลาวแลวขางตน. เรา
สมัค รที่จ ะเปน ปูช นีย บุค คลเพื่อ จะชว ยกัน ทํา โลกนี้ใ หนา ดู ใหส งบสุข สมกับ
ที่วา เราเปนครู. แตก็ยังมีประชาชนบางพวกที่ตกเปนทาสของกิเลส ตกเปนทาส
ของปศาจทางเนื้อทางหนังวาทําอยางนั้นมันโง ; เงินเดือนตั้งลานหนึ่งมันมากพอ
ที่จะใชซื้ออะไรไดมากมาย จะไปนึกถึงอุดมคติของครูอยูทําไม ; อยางนี้ก็ได มัน
เปนเรื่องที่ทําใหกระอักกระอวนใจ จะตองตัดสินใจ ดวยจิตใจที่เขมแข็ง.
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อาตมาขอแสดงความเคารพนั บ ถื อ คุ ณ ครู ที่ เป น ครูโดยแท จริง ที่ รัก
อุดมคติของครูโดยแทจริงไวในที่นี้ดวยวา : พระสัมมาสัมพุทธเจาทานก็เคารพบุคคล
ชนิด นั้น ในฐานะที่บุค คลชนิด นั้น มีธ รรมะอยูในตน เต็ม อัด อยูในตน มีเมตตา
มีปญญาเต็มอยูในดวงวิญญาณของตน ; พระพุทธเจาทานยอมเคารพธรรมะ.
คนที่เคยอานหนังสือพุทธประวัติ ที่ออกมาจากพระโอษฐของพระองคเอง
จะพบประโยคที ่วา พระพุท ธเจา ทา นก็ท รงเคารพธรรมะ คือ ทา นตรัส รูเ ปน
พระพุทธเจาแลวทานมาคํานึงวา เปนพระพุทธเจาแลวจะเคารพอะไรดี. ถาไปเคารพ
ใครคนใดคนหนึ่งเขา มันจะทํ าใหเขาเดือดรอนจนศรีษะแตกเป นเจ็ดเสี่ยงทีเดียว
ฉะนั้นจึงไมมีทางที่จะไปเคารพใครได. แตถาอยูโดยปราศจากการเคารพหรือที่เคารพ
ก็ไมสมควร ในที่สุดก็พบวาธรรมะอยางเดียวเทานั้น เปนสิ่งที่พระพุทธเจาเคารพได.
พระพุทธเจาทั้งหลายทุก ๆ พระองคในอดีตก็เคารพธรรมะ พระพุทธเจาทุก ๆ องค
ในอนาคตก็จ ัก เคารพธรรมะ, พระพุท ธเจา ในปจ จุบ ัน นี ้ก ็เคารพธรรมะ ; ทา น
ตรัส ยืน ยัน ไวอ ยา งนี ้. ฉะนั ้น ถา เราเห็น แกธ รรมะ เคารพธรรมะ ยิ่ง กวา เห็น
เงิน เดือนหรือคาจาง ก็จะเปนที่เคารพของเทวดาและมนุษย รวมทั้งพระพุทธเจา
ดวย. อุด มคติที่เปน ไปในลัก ษณะเชน นี้ หรือ สูงไปในลัก ษณะเชน นี้ จะเลวหรือ
ต่ํากวาเงินที่ซื้ออะไรกินไดหรือไม ขอใหลองพิจารณาดู.
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ทานทั้งหลายจะตองพิจารณาใหละเอียดละออสักหนอยหนึ่งวา ความยุงยาก
ในตัวทานเอง หรือ ความยุงยากในครอบครัวของทานเอง นั้นมันเกิดมาจากการบูชา
อุด มคติ หรือ วา ไมบ ูช าอุด มคติ ความเดือ ดรอ นยุ ง ยากในครอบครัว ของใคร
ก็ตาม ที่เกิดขึ้นประจําวันประเดือนก็ตาม ไปสอดสองดูเถิดวา มันเกิดมาจากอะไร
ในที่สุด ก็จะเห็น วา เพราะสมาชิก ในครอบครัวนั้น ไมมีอ ุด มคติ ไมบูชาอุด มคติ.
เห็นแกประโยชนสุขในทางวัตถุ เชนเงินเชนความสุขทางเนื้อหนัง ความเพลิดเพลิน
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ความสนุกสนานเอร็ดอรอย ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ดวยกันทั้งนั้น.
ความไมเคารพอุดมคติเชนนั้นแหละ จะทําใหเกิดความยุงยากขึ้นในครอบครัวเศรษฐกิจ
ไมม ีวัน จะสมดุล ยไ ดใ นครอบครัว ชนิด นั ้น ซึ ่ง เปน ครอบครัว ที ่ไ มรูจ ัก อิ ่ม จัก พอ
ดว ยกิ เลสตั ณ หา; เพราะว า กิ เลสตั ณ หาเป น สิ่ ง ที่ ไม รูจั ก อิ่ ม จั ก พอ เพราะฉะนั้ น
ความวิวาทบาดหมาง ความยุงเหยิงโกลาหล อลเวงตาง ๆ จักมีในครอบครัวนั้ น
ซึ่งปราศจากอุดมคติ ; ถากลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ปราศจากธรรมะ.
ถา วาครอบครัว ไหน ตั้งอยูใ นอุด มคติ ยึด ธรรมะเปน หลัก มีธ รรมะ
เปนเครื่องเคารพบูชา เชนเดียวกับพระพุ ทธเจาแลว แมจะยากจนขนแคนอยางไร
ก็ไมมีความทุกข ไมมีความยุงยาก ไมมีความระส่ําระสาย แมจะเปนครอบครัวของ
ชาวนาที่ ย ากจน ก็ยั งมี ค วามสงบสุข ดู แล วหน าเลื่ อ มใส น าบู ชา ยิ่งไปเสี ยกวา
ครอบครัวที่รายไดเปน พัน เปน หมื่น ตอ วัน ตอ เดือ น ; แตเต็ม ไปดวยความเรารอ น
มีความสุกชนิ ดที่มี ก. สะกดความสุก ก. สะกด คือ สุกชนิ ดตม ใหสุก เผาให สุก
เผาใหเกรียม ไมใชความสุข ข. สะกด ซึ่งเปนความสุขเย็น หรือเปนความสงบสุข.
ครอบครัวที่ปราศจากอุดมคติ จึงถูกเผาถูกลน อยูดวยความเรารอน. เพราะฉะนั้น
ใครที่เปนบุคคลผูนําในทางวิญญาณ เชนหัวหนาครอบครัวก็ดี หรือโดยทั่วไป คือ
ครูทั้งหลายก็ดี นาจะไดนึกถึงตนเหตุของความทุกขยากลําบากในโลกนี้ใหมาก จะได
เปน เครื่อ งตัด สิน ใจวา เราจะเลือ กเอาอุด มคติ หรือ เลือ กเอาประโยชนท างวัต ถุ
ดั ง ที่ กํา ลั ง นิ ย มกั น .
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เราจะเห็ น ได ว าได ป ระชุ ม กั น มาแล ว หลายคราวหลายหน เพื่ อ แก ไข
สถานะการณ อยางนั้นอยางนี้ของรัฐบาลก็มี ที่ต่ําลงมาก็มี กระทั่งของประชาชน
ลว น ๆ ก็ม ี แตแ ลว เราจะเห็น วา การประชุม เพื ่อ วิน ิจ ฉัย แกกัน นั ้น มีแ ตเ รื่อ ง
ทางวัตถุ คือเรื่องทางฝายรางกาย ; สวนเรื่องทางฝายจิตทางฝายวิญญาณ คือทางฝาย
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ธรรมะนั้ น ไม เคยเห็ น มี ; จะมี บ างก็ แ ต ส มาคมทางพุ ท ธศาสนาฝ ายหนึ่ ง แต ก็ ทํ า
กั น อ ย า งเล น ๆ เล็ ก น อ ย เกิ น ไป ไม ม าก ไม ม าย เท า กั บ ที ่ ทํ า กั น ท า งฝ า ย
รา งกาย ; เราจึง แกป ญ หาในชีว ิต ของเราไมไ ด ไมห มด. เพราะวา ชีว ิต ของเรา
คนหนึ่ ง ๆ ไม ได ประกอบแต รางกายอย างเดี ยว มั นประกอบอยู ด วยจิ ตหรือวิญ ญาณ
อี ก ส ว นหนึ่ งด วย. เมื่ อ เราแก ป ญ หาเฉพาะทางฝ ายรา งกายอย างเดี ย ว มั น ก็ แ ก ได
ครึ่งเดี ยว ในที่ สุดก็ไม สามารถเอาชนะความทุ กขได. แตการแก ป ญหาในทางรางกาย
ของเรา ก็ไ มไ ดเ ปน ในทางที ่จ ะควบคุม มัน ใหไ ด กลับ ตกอยู ใ ตอํ า นาจของมัน
คื อ เป น บ าวเป น ทาสมั น หาทางส งเสริม มั น . มากเกิ น กวาเหตุ มากเกิ น กวาความ
จํ าเป น : เป นเรื่องความอยู ดี กิ นดี ทางรางกายอย างเดี ยว และมากเกิ นกวาที่ จํ าเป น
ลืม ความตอ งการของจิต ใจ หรือ ตอ งการธรรมะ. เปน อัน วา จะแกก ัน เทา ไร มัน
ก็แ กไ มไ ด. ขอใหล องคิด ดูเถิด วา จะใหป ระชุม กัน กี ่รอ ยครั ้ง พัน ครั ้ง จะแกก ัน
อยางไร เทาไร มันก็แกกันไมได ; เพราะไมไดแกที่จิตใจ.
คนจะดีห รือ จะชั ่ว ไมไ ดอ ยู ที ่ร า งกาย แตอ ยู ที ่จ ิต ใจ การที ่ไ ปแกท าง
รางกายทางปากทางท องอย างเดี ยว มั นช วยให คนดี ไม ได เมื่ อคนไม ดี แล วสิ่ งอื่ น ๆ
ไมส ามารถจะแกไ ด ใหม ีห ลัก วิช าที ่ด ี มีร ะบอบการปกครองที ่ด ี มีอ ะไร ๆ ที ่ดี
มีเ ครื ่อ งไมเครื ่อ งมือ ดี แตถ า คนไมด ีอ ยา งเดีย วแลว ลม ละลายหมด. สมมติ
เราจะมี ก ารปกครองระบอบประชาธิป ไตยที่ วิเศษวิ โสอย างไหนก็ ต าม ถ าขาดคนที่ ดี
อย างเดี ย วแล วไปไม รอด ฉะนั้ น แปลว าอะไร ๆ ก็ ล ว นแต ต อ งการคนดี ที่ มี จิ ต ใจดี
มีวิญญาณเดินไปถูกทาง โลกนี้จึงจะสงบสุขได.
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เราจะต องพิ จารณาให เห็ นชัดวา เดี๋ ยวนี้ ป จจุบั นนี้ อะไร ๆ มั นเป นไปไม ได
แก ให ตรงตามความต องการไม ได เพราะมั นขาดคนดี . คนที่ ดี มี ไม เพี ยงพอที่ จะปฏิ บั ติ
หนา ที ่ข องงานนั ้น ๆ ; มีน อ ยเกิน ไป หรือ บางกรณีก ็ไ มม ี. แตถ า เรามีค นดี
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มากพอ ตั้งหนาตั้งตาทําหนาที่ของตนดวยการเสียสละ หรือเห็นแกอุดมคติ ไมเห็น
แกวัตถุ เหลานี้แลวไมตองสงสัย บานเมืองเราหรือโลกของเรา ก็จะรุงเรืองสงบเย็น
ไดในพริบตาเดียว ; เพราะตางคนตางไมเห็น แกตัว มีธ รรมะชนิด ที่ไมเห็น แกตัว
มีดวงวิญญาณสุกใส ประกอบไปดวยความสะอาดสวางสงบ มีอุดมคติตรงตามที่
พระพุทธเจาทานไดทรงวางไว เรียกวามีคนดีใชในโลกนี้แลวละก็ โลกนี้ก็เปนโลกของ
พระอริยะเจา. อยาวาแตมาปกครองบานเมืองเล็ก ๆ นอย ๆ เชนนี้เลย มันสามารถ
ที่จะทําโลกทั้งโลกนี้ใหสงบเย็นได.
แตแลวเดี๋ยวนี้บานเมืองของเรานอย ๆ เทานี้เราก็ยังไมสามารถทําใหเปนที่
พอใจของเรา ไดมีแตการรบกวนกันใหวุนวายไปหมด เพราะมันขาดอะไร? ขอนี้
เพราะวาคนที่มี จิตใจดีจริง ๆ ยังไม เพี ยงพอ เพราะเหตุ ฉะนี้ แหละ อุ ดมคติ ของการ
ศึก ษาของเรา ควรจะขยาย หรือ มุ ง ตรงไปยัง การทํ า คนใหเปน คนที ่ม ีจิต ใจดี
มี วิญ ญาณสูง. การประศาสนการศึกษาของเรา ก็ตองมุงหมายตรงที่ทําใหคนดี
มีจิต ใจสูง ; ถา เราทํ า กับ คนอื่น ไมได เราก็ต อ งทํ า กับ ตัว เราเองกอ น แลว ขยาย
ไปในการที่จะเพาะทําขึ้นในครอบครัวของเรา แลวเราจึงขยายไปถึงกับทําในหมูบาน
ตําบล หรือวาบานเมืองของเรา หรือประเทศของเราไดโดยสะดวก. แตถาตางฝาย
ตางกมหนาหลับตาหาประโยชนในทางวัตถุใสตัวกันทาเดียวแลว ตอใหคนทุกคน
ในโลกเปน ครูก ัน หมดไมต อ งมีน ัก เรีย น มัน ก็ไ มชว ยโลกนี ้ใ หด ีขึ้น ได. อยา งนี้
จึงเห็นวาอุดมคติของครู ตามหลักของพระพุ ทธเจาหรือพระพุ ทธศาสนานั้น ไมใช
ของเล็ก นอ ย แมวา จะเปน ของที ่ซื้อ อะไรกิน ไมได กิน โดยตรงก็ไมได เอาไปซื้อ
อะไรกิ น ก็ ไม ได ; แต ที่ จริงมั น เป น มู ล เหตุ อั น แท จริง ของการที่ จะให ได ม าซึ่ งสิ่ งที่
จะซื้ออะไรกินได, และยิ่งไปกวานั้น คือสิ่งที่จะทําโลกนี้ใหสงบเย็น ทําบานเมือง
ใหสงบเย็น สมตามที่เรามีอุดมคติวาเปนมนุษย. อยูในโลกตองมีจิตใจสูง เอาชนะ
ความทุกขไดโดยประการทั้งปวง.
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ในที่สุดนี้ รูสึกวาการอบรมนี้สมควรแกเวลา อาตมาอยากจะขอรองวา
การบรรยายนี้ เปนเพียงการแสดงความคิด ความเห็น เพื่อวาทานที่เปนครูทั้งหลาย
หรือ ที ่เรีย กตัว เองวา เปน ครูทั ้ง หลาย นํ า เอาไปพิน ิจ พิจ ารณาดู วา หลัก คํ า สอน
ของพระพุท ธเจา นี ้ เราจะนํ า มาใชใ หป ระโยชนแ กก ารทํ า บา นเมือ งของเรา
ใหเปนสุขไดอยางไร ? หรือวาสูงขึ้นไปอยางนั้น ก็คือวา เราที่เรียกตัวเองวาเปนครู
ก็อยูในฐานะที่เปนสมาชิกในสังคมของพระพุทธเจา คือผูที่จะสองแสงสวางใหแก
ดวงวิญ ญาณของสัตวในโลก ; เราควรจะรับเอาหลักการของพระพุทธเจา มาใช
ปฏิ บั ติ ในหน าที่ ของเรามากน อ ยเท าไร ? คิ ด ดู ให เห็ น ตามที่ เป นจริง แล วปฏิ บั ติ
ไปตามนั้นเทาที่เราเห็นจริง ไมตองเชื่องมงาย ไมตองเชื่อตาม.
อาตมาขอรองโดยเด็ด ขาดวา ไม ต อ งเชื่ อ ตามอาตมา แต วาต อ งเชื่ อ
ตามสติ ป ญ ญาของท าน ที่ ประกอบไปด วยเหตุ ผล ; พิ จารณาแลวตัดสินใจเอาเอง
เห็นจริงวาอะไรเปนความจริงแลวก็จะตองยึดถือเปนหลัก อาตมายืนยันวา ดวยการทํา
อยางนั้น. ทานทุกคนจะเปนครูตามอุดมคติของพระพุทธเจา ตั้งอยูในฐานะที่เปน
ปูชนียบุคคล มีความดีหรือคุณคาอยูเหนือศีรษะของคนทุกคน เปนบุคคลที่โลกควร
เคารพและบูช า สมกับ ที่เราทุก คนก็บ ูช าครูเคารพครู โดยเฉพาะทุก วัน ไหวค รู
ประจํา ป เราก็ ส รรเสริ ญ ครู ว า เป น อย า งนั ้ น . ถ า เราไม น ิ ย มปฏิ บ ั ต ิ ต ามนั ้ น
ก็แปลวาเราขบถตอความเปนครูของเราเอง เราโกหกตอตัวเอง ในขอที่เราสรรเสริญ
คุณความดีของครู ในเวลาที่เราไหวครู แตเราที่เรียกตัวเองวาครู หาไดดําเนินตน
ตามหลักนั้นไม.
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นี่แหละจะเปนเครื่องชวยแกไขในสิ่งบกพรอง อุปสรรคตาง ๆ ทุกอยาง
ที่เกี่ยวของกับเรา ใหเราสามารถหายใจดวยลมหายใจที่บริสุทธิ์สะอาด สงบ เยือกเย็น
เพราะเรายึดถืออุดมคติถูกตอง ดําเนินไปตามอุดมคตินั้นอยางถูกตอง , เราเปนสุข
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กอนบุคคลอื่น และพรอมกันนั้นโลกทั้งโลกก็จะพลอยเปนสุขดวย แตถาโลกทั้งโลก
เขาไมเอากับเรา ; เราเอาแตเพียงคนเดียว ก็ยังไมีเสียหลาย ยังไดรับความสุขสม
ตามความปรารถนา
ธรรมะเปนอยางนี้ มีความแนนอนเด็ดขาดอยางนี้ จึงหวังวาทานทั้งหลาย
ทุกคน จะไดนําไปพินิจพิจารณาดูใหรูความจริงที่วา : ครูนี้เปนผูนําทางวิญญาณจริง
หรือไม? เปนผูยกสถานะทางวิญญาณของสัตวในโลกใหสูงขึ้นจริงหรือไม? คาของ
ครู เปน ปูช นีย บุค คลไมใ ชเ ปน ลูก จา ง อาชีพ ครูไ มใ ชเ รือ จา ง. ครูคู กัน อยูก ับ
การศึกษา เปนผูประศาสนการศึกษา จะตองทําตน ใหมีการศึกษาอยูที่เนื้อที่ตัว
ให็ศิษยเคารพครู ใหรักครูยิ่งกวาพอแม ใหเกรงครูยิ่งกวาพอแม ในที่สุดเราก็จะนํา
เด็กของเราไปได ตามที่เราตองการทุกประการ.
หวังวาทานครูทั้งหลายจะไดพินิจพิจารณาดู แลวทําความกาวหนาใหแกตน
เองควบคูกันไปทั้งทางกายและทางใจ คือทั้งทางรูปธรรมและทางนามธรรม มีดวงจิต
และดวงวิญญาณอันผองใสโชติชวง สามารถสองแสงสวางใหแกศิษย หรือแกคน
ทุกคนในโลกนี้ ไดตามความปรารถนาทุกประการ.
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อาตมาขอยุติคําบรรยายลงดวยการสมควรแกเวลาเพียงเทานี้.
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ครุฐานียบุคคล
แสดง ณ วั ด ศรี เ วี ย ง อํา เภอไชยา ∗
๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๑
--------------

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ
เย จ พุ ทฺ ธ า อตี ต า จ เย จ พุ ทฺ ธ า อนาคตา
ปจฺ จุ ปฺ ป นฺ น า จ เย พุ ทฺ ธ า สพฺ เ พ สทฺ ธ มฺ ม ครุ โ น - ติ
ธมฺโม สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ.

ณ บัด นี ้ จะไดว ิส ัช นาธรรมเทศนา ของพระผู ม ีพ ระภาคเจา เพื ่อ เป น
เครื่ อ งประดั บ สติ ป ญ ญา, ส ง เสริ ม ศรั ธ าความเชื่ อ , และวิ ริ ย ะความพากเพี ย ร,
ของทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัทใหเจริญงอกงามกาวหนา ในทางแหงพระศาสนา
ของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเปนที่พึ่งของเราทั้งหลาย กวาจะยุติลงดวยเวลา.
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ธรรมเทศนาในวั น นี้ เป น ธรรมเทศนาพิ เศษ ดั ง ที่ ท า นทั้ ง หลายก็ ท ราบอยู
แลว วาเปนธรรมเทศนาเนื่องในอภิลักขิตสมัยของทานบูรพาจารยผูลวงลับไป และ
เราทั้ งหลายได ช ว ยกั น ประกอบทั ก ษิ ณ านุ ป ทานกิ จ อุ ทิ ศ ส ว นกุ ศ ลแด ท า น. ธรรมเทศนา
เนื่ อ งกั น กั บ การกระทํ า อั น นี้ จึ ง มี ก ารกล า วถึ ง เรื่ อ งราวอั น เกี่ ย วกั บ ท า นผู เป น บู ร พาจารย
เรียกวาเรื่องอันเกี่ยวกับครูบาอาจารย หรือเรื่องอันเกี่ยวกับอุปชฌายอาจารย ก็แลว

∗ สมัยดํารงสมณศักดิ์เปน พระราชชัยกวี
๔๖๑
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แต กรณี วาบุ คคลนั้ น ๆ ตั้ งอยู ในฐานะเป นศิ ษยยานุ ศิ ษย หรือเป นมิ ตรสหาย, หรือ
แลวแตวาจะเกี่ยวของกันทางใด หลายอยางหลายทางก็ได.
ในที่ นี้ จะได ก ล าวถึ ง ครุ ฐ านี ย บุ ค คล หรื อบุ ค คลที่ ตั้ งอยู ในฐานะที่ เป น
ครูบาอาจารย , เป น ที่ เคารพสั กการะบู ชาโดยทั่ วไป, หรือจะเรียกสั้ น ๆ ว า ว าด วย
เรื่องครุบุคคล : คือบุคคลผูที่คนทั้งหลายควรจะมีความหนัก คือความเคารพ.
เราทั้ งหลาย ไม วาผู หญิ ง ผู ชาย เด็ กผู ใหญ ล วนแต จะต องมี บุ คคลที่ ตั้ ง
อยู ใ นฐานะเปน ที ่เ คารพ ดว ยกัน ทั ้ง นั ้น ; อยา งนอ ยที ่ส ุด , ก็ม ีท า นอาจารยผู
ลวงลั บไปแล ว มี สรีระปรากฏอยู เป นสั กขีพยานในที่ นี้ ตั้ งอยู ในฐานะเป นครุฐานี ยบุค คล คือ บุค คลผู ที่ค วรเคารพ หรือ ควรหนัก หรือ เรีย กวา ครูบ าอาจารย หรือ
อุ ป ชฌาย อาจารย แล วแต จะเกี่ ยวของกั นอย างไร ถ าจะกล าวโดยกวางขวางทั่ วไป
แลว ก็ต อ งกลา วไดว า ในโลกนี ้ ทุก คนตอ งมีที ่เ คารพ คือ ทุก คนจะตอ งมีค รู
บาอาจารย นั่ น เอง. เพราะว า การอยู โดยเสมอกั น โดยไม มี ที่ เคารพนั้ น เป น ความ
ทุ ก ข . ท านได ก ล าวไว น มนานแต โบราณกาลว า : การอยู เสมอกั น เป น ความทุ ก ข .
แม ในพระพุ ท ธศาสนาเรา ก็ มี คํ ากล าวว า ทุ กฺ โข สมานสํ วาโส แปลว าการอยู โดย
เสมอกัน เปน ความทุก ขด ัง นี ้. เปน อัน วา เราจัก ตอ งมีที ่เ คารพ คือ มีที ่ที ่ส ูง กวา
หรื อ มิ ใ ช เ สมอกั น ; นั่ น แหละคื อ ครุ ฐ านี ย บุ ค คล.
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ที นี้ จะได พิ จารณาโดยละเอี ยด ถึ งข อที่ วา ผู ที่ เป นครู หรือเป นครุฐานี ยบุ คคลนี้ มี อยู อย างไรบ าง จะได นํ ามากล าววิสั ชนาให ทั่ วถึ ง เพื่ อเป นเครื่องประดั บ
สติ ป ญ ญาทั่ว ๆ ไปบ าง ; และเพื่ อจะได สํานึกถึงพระคุณ ของท านอาจารย ผูลวงลั บ
ไปแลว มี สรีระตั้ งอยูเป นสักขีพยานในที่นี้ด วยบ าง. ขอทานทั้งหลายจงตั้ งใจฟ งให ดี
ซึ่งจะไดกลาวตอไป.
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ขอแรกที่วา เราจะตองมีครูบาอาจารยนั้น ขอใหเปนที่ยุติถูกตองกันทั่วไป
ไม มี ข อ คั ด งางกั น เสี ย ก อ น. ให พิ จ ารณาให เห็ น วา คนเราเกิ ด มาไม รู อ ะไร ต อ งมี
ผู ส อน ผูช ัก นํ า ผู ชัก จูง; แลว ก็ต อ งมีห ลัก สํ า หรับ ยึด ถือ และมีที ่เคารพสํา หรับ
ใชทําความเคารพ เพื่อจะประพฤติตามหลักที่ยึดถือ ใหสําเร็จประโยชนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
จนได ; เพราะฉะนั้น สิ่งที่เปน ที่ตั้ง แหงความเคารพนั้น เปน ของสํา คัญ . เราอยู
กันมาไดทุกวันนี้ ดวยความสงบสุข ก็เพราะมีที่เคารพ.
เราเรีย กทา นอาจารยว า “ทา นอาจารย...” นี ้ก ็ห มายความวา
เป นผู ที่ ตั้ งอยู ในฐานะเป นที่ เคารพ : มิ ฉะนั้ น เราก็ไม เรียกท านวา ท านอาจารย
ความหมายสําคัญ อยูตรงที่จะตองมีความรูสึกเคารพ. เมื่อมีความเคารพแลว ก็จะ
มีความรูสึกอยางอื่นตามมา เชนความเชื่อฟง, การปฏิบัติตาม, หรือการเห็นอก
เห็น ใจ, หรือ การไมก ลา ทํา อะไรใหฝ น ใจของทา น ; เมื่อ เปน ดัง นี้ ก็ยอ มเปน
หนทางใหมีแกการกระทําที่ดี ที่งาม เปนประโยชนตนประโยชนทานสืบตอไป. เดี๋ยวนี้
เราประชุมกัน เพื่อบําเพ็ญทักษิณานุปทานกิจ มีประการตาง ๆ เพื่อทานที่เคารพนั้น
ก็ดวยเหตุผลที่มีความเคารพอีกนั่นเอง. ขอใหนึกถึงคําวา บุคคลอันเปนที่ตั้งแหง
ความเคารพนี้ อยูในใจตลอดเวลา ที่จะไดฟงธรรมเทศนาตอไปดวย.
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คําวาที่เคารพนั้น ควรจะนึกถึงใหไกลเลยลงไปถึงบุคคลที่แรกที่สุด ซึ่ง
เรีย กวา “บุพ พาจารย” คือ บิด ามารดา. บิด ามารดาตั ้ง อยู ใ นฐานะเปน ที ่เคารพ
สักการะและเปนอาจารย ; แตวาในคําพูดในภาษาไทยของเรา ไมไดเรียกวาอาจารย,
หรือไมไดเรียกวาครู, เรียกกันวาบิดามารดา นั้นก็เพราะเพงเล็งถึงอาการสําคัญ
อีก อยา งหนึ ่ง คือ ผูที ่ใ หกํา เนิด มา, ชีวิต ของเราไดม าจากบุค คลทั้ง สองนี้, คน
ทั้งสองนี้ตั้งอยูในฐานะ เปนบิดามารดา ; แตแลวเราอยาลืมไปวา บิดามารดานั้น
ไมเพีย งแตใหกํา เนิด ชีวิต เรามา ; แตทา นไดทํา หนา ที่ ของครูบ าอาจารยดว ย,
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คือ สอนสารพัด อยา ง, สอนมาตั ้ง แตอ อ นแตอ อก หรือ สอนมาตั ้ง แตล ืม หูล ืม ตา
มาในโลกนี้ทีเดียว ที่สําคัญที่สุดก็สอนใหรูจักกินอาหาร, สอนใหรูจักปองกันอันตราย
จึงไดรอดชีวิต มาไดดังนี้, แลวก็ส อนใหรูจัก ทุก ๆ สิ่งที่คนเราควรจะรูในเบื้องตน .
เพราะฉะนั ้น , บิด ามารดา จึง เปน อาจารยยิ ่ง กวา บุค คลใด และเปน อาจารย
กอนกวาบุคคลใดทั้งหมด เราจึงไดเรียกวา “บูรพาจารย”.
เมื่อดูอีกทางหนึ่ง บิดามารดาก็เปนที่ตั้งแหงความเคารพ ตรงกับคําวา
“ครุฐานียบุคคล” ดวยเหมือนกัน บิดามารดา ตั้งอยูในฐานะที่ควรเคารพแกบุตร
มาตั้งแตออนแตออก ; แตความรักในฐานะที่เปนบิ ดามารดามีมากกวา จึงไม ได
เรีย กวา ครู ทั้ง ๆ ที่มีค วามเปน ครูอ ยูทุก กระเบีย ดนิ้ว ที่เนื้อ ที่ตัวของบิด ามารดา
และทุกเวลาทั้งหลับและทั้งตื่น ; เพราะฉะนั้น เราควรจะนึกถึงครู คือบิดามารดา
กอนพวกอื่นหมด. นี่คือครูในฐานะที่เปนครุฐานียบุคคล คนหนึ่งทีเดียว.
ที นี้ ก ล า วเลยไปถึ งผู ที่ รั บ หน า ที่ ต อ มา คื อ ครู ที่ โรงเรี ย น, หรื ออุ ป ช ฌาย
อาจารยที ่ว ัด นี ่ก ็ล ว นแตตั ้ง อยู ใ นฐานะที ่เ ปน ครู. เราเรีย กชื ่อ ตา ง ๆ กัน ไปวา
เปนครูบาอาจารยก็มี, เปนอุปชฌายอาจารยก็มี. แตมีความหมายอยูในที่ที่เดียวกัน
อยา งหนึ่ง คือ ผูที่ค วรเคารพ, ครูก็ค วรเคารพ, อุป ช ฌายก็ค วรเคารพ, อาจารย
ก็ควรเคารพ.
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ในตอนนี้อยากจะใหทานทั้งหลายไดทราบหรือจะไดพิจารณากันโดยละเอียด
สักหนอย วาครูอุปชฌาอาจารยนี้เปนอยางไร? คือบุคคลชนิดใด? ถาเราจะถือเอา
ภาษาไทยเปน หลัก ยอ มฟ น เฝอ เพราะเรีย กกัน อยา งฟ น เฝอ ; ฉะนั้น เราจะถือ
เอาภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเปนหลัก และถือเอาตามที่ใชกันอยูในประเทศอินเดีย
ในครั้ง โบราณกาล. ถา ถือ เอาอยา งนี ้แ ลว ความหมายก็จ ะตา งกัน ไป, แตล ะ
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คํา ๆ ไมเหมือนกัน และจะตองยอนมาจากคําวา “อาจารย” กอนแลวจึงถึง “อุปชฌาย”
แลวจึงจะถึง “ครู”.
คํ าว าอาจารย นั้ น หมายถึ งผู ฝ ก ฝนทั่ วไป แต โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ก็ คื อ
การฝกฝนในทางมรรยาท ในทางกริยา หรือการประพฤติตอสังคมเปนสวนใหญ ;
เรียกไดวา เปนผูฝกในทางมรรยาทในทางสังคม.
คํ าว าอุ ป ชฌาย ในภาษาท องถิ่ นในอิ นเดี ยแต โบราณนั้ นหมายถึ งอาจารย
เฉพาะวิ ช า อาจารย ที่ ศิ ษ ย จ ะต อ งเพ งเล็ งเฉพาะวิ ช า ได แ ก อ าจารย ที่ ส อนวิช าชี พ
นั่นเอง. อาจารยที่สอนอาชีพใหอยางใดอยางหนึ่งนั้น เขาเรียกวาอุปชฌาย แมแต
สอนรอ งเพลง สอนดนตรี, นี ้ก ็เ รีย กวา อุป ช ฌายใ นวิช านั ้น ๆ ; เปน ผู ที ่ศ ิษ ย
จะตองเพ งเล็งเฉพาะเจาะจงลงไปในวิชาใดวิชาหนึ่ง หนาที่ ใดหนาที่ หนึ่ ง ; นี้ เป น
คําที่ใชทั่วไป อยาเพอนึกถึงความหมาย โดยวงแคบในพุทธศาสนา.
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โดยวงแคบในพุ ทธศาสนา คําวาอุป ชฌายห มายถึงผูชักนํ าเขาสูก าร
อุป สมบท เพื ่อ ใหส งฆใ หอ ุป สมบทแกค นนั ้น ; เพราะฉะนั ้น อุป ช ฌายใ นกรณี
อยางนี้ มีความหมายที่ลึกซึ้ง ก็คือผูที่ทําใหบุคคลคนนั้น มีอาชีพรวมกันกับภิกษุสงฆ,
ที่ เรียกวามี สิกขา และสาชีพ กับ ภิ กษุ ทั้ งหลายนั้ น เอง. เรายั งเขาใจผิด กัน อยูมาก
ในคํา ๆ นี้คลาย ๆ กับวาอุปชฌายเปนผูใหอุปสมบท, โดยที่แทแลวคณะสงฆตางหาก
เปนผูใหอุปสมบท อุปชฌายเปนผูรับประกัน และรับรองบุคคลคนนั้น เพื่อใหสงฆ
ใหอุป สมบท; เพราะฉะนั้น อุปช ฌายจึงเปน ที่เพง เล็ง ของอุป สัม ปทาเปกข : คือ
ผูบวชจะตองเพงเล็งเฉพาะตออุปชฌายนั้น ผูนั้นจึงไดชื่อวาอุปชฌาย, และผูนั้น
ก็ไดทําใหสําเร็จประโยชนในการที่ทําใหภิ กษุ บวชใหมนั้น มีสิกขา และสาชีพ คือ
อาชีพเนื่องกันกับภิกษุทั้งหลาย. พิจารณาดูอยางนี้ก็ยังเห็นไดวา คําวาอุปชฌายนั้น
หมายถึงผูใหความสําเร็จในอาชีพอยูตามเดิม เปนความหมายที่กวางขวางทั่วไป ไมวา
ในวิชาอาชีพชนิดไหน.
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ทีนี้ ก็มาถึงคํ าวา “ครู” คํ าวาครูในที่ นี้ มี ค วามหมายเป นผู นํ าในทาง
วิญญาณ : คือบรรดาวิชาความรูที่ลึกซึ้งทางจิตทางใจ ทางวิญญาณ ที่ครูธรรมดา
สามัญ สอนให ไม ได แลว ก็เป น หนาที่ ของครูชนิ ดนี้ คือ เป น ผูนํ าในทางวิญ ญาณ,
นําวิญญาณใหเดินไปใหถูกทาง ของสิ่งที่เปนกุศล เพื่อใหชนะไดทั้งโลกนี้ ชนะไดทั้ง
โลกหน า และให ชนะได จนเหนื อโลกเป นต น ; นี่ เรียกว าเป นผู นํ าในทางวิ ญ ญาณ.
หน าที่ ครูสู งกว าอาจารย ผู ฝ กหั ดในทางมรรยาท. และสู งกวาอุ ป ชฌาย ที่ สอนวิชา
อาชีพ. ถาเราพิจารณาใหดี เราจะเห็นไดวา พระพุทธเจาก็ตั้งอยูในฐานะเปนผูนํา
ทางวิญญาณ หรือเปนบรมครูของเรา, เพราะวาเปนผูนําวิญญาณใหไปในทางสูง ๆ
สูงขึ้นไป จนสูงเหนือโลกที่เรียกวา โลกุตตระได.
ขอทบทวนใหม ซึ่งทานทั้งหลายจะตองกําหนดจดจําตามตัวหนังสือไวกอน
วา : อาจารยนั ้น คือ ผู ฝก มรรยาท หรือ ฝก วิช าทั ่ว ๆ ไป จนกระทั ่ง สอนหนัง สือ .
สว นอุปช ฌายนั้น คือ อาจารยผูส อนอาชีพ ใดอาชีพ หนึ่ง โดยเฉพาะ. สว นครูนั ้น
คือ ผูนํา ในทางวิญ ญาณ อัน เปน ความรูที่ล ึก ไปกวาธรรมดา. พิจ ารณาดูเถิด วา
มั นต างกั นมาก และมี อยู เป นระดั บ ๆ กั น. อย างนี้ ในภาษาที่ ใช อยู ในประเทศอิ นเดี ย
สมัยโนน ; แตพอมาถึงสมัยนี้ ในประเทศไทยโดยเฉพาะคําวา “ครู” เขามาแทน
ที่ อ าจารย และเรียกคนที่ เป นครูได ทั่ วไปหมด แม แต ครูสอนหน งสื อ หรือ ครูสอน
อาชีพ คําจึงฟนเฝอปนแปกัน ; เราพูดกันอยางภาษาไทยก็ตองเอาอยางภาษาไทย.
แตถาพูดตามภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตแตเดิมแลว ก็ตองเอาอยางภาษานั้น ๆ และ
ไดความตามนั้น แลวทานทั้งหลายก็ไปพิจารณาดูเอาเอง วาครู อุปชฌาย อาจารย
นี้ตางกันอยางไร.
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ทานอาจารยของเราผูลวงลับไปแลว ทานก็ตั้งอยูในฐานะ เปนครูอุปชฌาย
อาจารย ; เพราะวาทางหนึ่งทานก็สอนเรื่องเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ นอย ๆ เรื่องกริยามรรยาท
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เรื่องหนังสือหนังหา แกคนบางคน. อีกทางหนึ่งทานก็ตั้งอยูในฐานะสอนวิชาเฉพาะ
ที่จ ะชวยบุค คลผูนั้น ใหรอดชีวิต ได ในการทําอาชีพ . ในทางหนึ่งทานก็เปน ผูนํา
ทางวิญญาณ คือเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติที่เปนกุศล ปฏิบัติทําบุคคลใหกาวหนา
ไปในทางสูง ของจิต ของวิญ ญาณ ; นี่จึงเรีย กวา เปน ทั้งครูอุปช ฌายอ าจารย
พรอมกันไปในตัว เจือกันไปในตัว แตเราเรียกทานวา “ทานอาจารยเพชร” เฉย ๆ
อยางนี้. ถาพิจารณากันเพียงเทานั้น มันยังไมพอ จะตองพิจารณาดูใหดีวา ทาน
เปนทั้งผูฝกมรรยาท, ทานเปนทั้งผูสอนวิชาชีพ, ทานเปนทั้งผูนําในทางวิญญาณ.
คําวา “ครู” มีความหมายกวางขวางอยางนี้.
เมื่อเราทบทวนดูใหดีก็จะเห็นวา ผูที่เปนบิดามารดาก็ยังเปนครู คือสอน
ทางมรรยาทก็สอน, สอนวิชาอาชีพก็สอน เปนผูนําในทางวิญญาณมากนอย ตาม
ความสามารถของทาน. นี่จะเห็นไดวา ที่เราเรียกรวม ๆ กันวา ครูบาอาจารยนั้น
ไมใชเรื่อ งเล็ก นอ ยเลย, และมีค วามหมายแตกตางกัน อยู ๓ อยา ง วาผูฝ ก
มรรยาทก็มี, ผูสอนอาชีพก็มี, ผูนําในทางวิญ ญาณก็มี, ยิ่งพิจารณาดูใหดีก็ยิ่ง
พอใจในพระคุณของทาน ; และบิดามารดายังมีความหมายมากเปนพิเศษ ในฐานะ
เปนผูใหกําเนิดแกชีวิต ใหเปนคนขึ้นมาไดดังนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้เราจะไดพิ จารณากันถึงคําวา “ครูในฐานะที่ เป น ครุฐานี ย บุ คคล”.
ใคร ๆ อยา ไดป ระมาทเลยวา คนเราไมต อ งมีค รู, และอยา ไดป ระมาทเลยวา
คนแตล ะคนจะไมเปน ครู ; เพราะวา แมที่สุด แตทา นเหลา นั้น จะอยูนิ่ง ๆ ทา น
ก็ยังเปนครู.

สมมุติวาทานอาจารยเพชร จะนั่งอยูนิ่ง ๆ ไมไดพูดอะไรสักคํา, ทานก็ยัง
เปนครู หมายความวาเมื่อเรามองดูทานที่นั่งนิ่ง ๆ นั้น เราตองเขาใจอะไรอยางใด
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อยางหนึ่ง จนไมกลาทําอะไรลงไปใหผิดความประสงคของทาน ; เพราะเราเกรง
ใจทาน เพราะเรารักทาน, และเพราะเรารูจิตใจของทาน วาตองการอะไร ดังนั้น
เพียงแตทานนั้งอยูนิ่ง ๆ ไมปริปากเลย ทานก็เปนครูของเราเต็มที่ทั้งเนื้อทั้งตัวอยู
แลว จึงไมตองพูดกันถึงการที่ทานจะตองปริปาก. หรือบางทีสมัยหนึ่ง ทานจะตอง
จับไมเรี่ยวขึ้นเฆี่ยนตีเด็กบางคน หรือจะไดพร่ําสอนภิกษุสามเณรสืบมาตามลําดับ จน
กระทั่งถึงวา ในสมัยที่ทานพูดอะไรไมได นั่งอยูนิ่ง ๆ ก็ยังเปนครู แมเหลืออยูแต
รางกายในหีบศพในลักษณะเชนนี้ ทานก็ยังเปนครู, แมวาจะไดเอาไปเผาเอาอัฐิไป
บรรจุไวในเจดียแลว ทานก็ยังตั้งอยูในฐานะที่เปนครู คือเราจะตองมีความเคารพตอ
ทา น ; และความปรากฏอยู แหง สรีระของทา น หรือ เกีย รติคุณ ของทา น หรือ
อะไรของทา น. ทั ้ง หมดนั ้น จัก เปน ครู คือ วา จัก เปน เครื่อ งชัก จูง จิต ใจ, หรือ วา
จะชวยใหบุคคลเกิดความรูสึกระลึกนึกคิด ไปตามทางที่ทานตองการใหเปนไป และ
เราก็มีความเคารพนับถือ มีความกตัญูกตเวทีตอทานก็ตองทําตามที่เรารูสึก วาทาน
มีความตองการจะใหทํา ; เพราะฉะนั้น ทานจึงเปนครูตลอดเวลาแมวาจะตองบรรจุ
อัฐิของทานเขาไปในเจดียแลว. นี่แหละ คือขอที่เราจะตองนึกถึงบุคคลที่เรียกวา
“ครู ๆ ” นี้ กั นอย างไรบ าง ซึ่ งกิ นความไปถึ งบิ ดามารดา ครู อุ ป ชฌาย อาจารย
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ; นี้คือ ครู ในฐานะที่เปนบุคคลอยางมนุษย.
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ตอไปนี้จะไดกลาวถึง ครู ในฐานะที่ ไม ใชบุ คคล คือเหตุการณ เปนตน
ถาคนเรามีสติปญญา สิ่งตาง ๆ ก็จะเปนครูได.
วากันโดยที่แทแลว สิ่งตาง ๆ ก็เปนครูอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่
เกี่ยวของกับคนเราเปนประจําวัน คือการงานที่เราทําอยูทุกวัน, หรือวาเหตุการณที่
ผานมาในชีวิตของเรา, หรือวาตัวชีวิตนั้นเอง ที่ไดประสบสิ่งตาง ๆ มามากแลว
มันก็เปนครู. การงานที่เราทําอยูทุกวัน ๆ มันสอนเราใหเราฉลาดขึ้น, ใหรูจักทํา
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ใหดีขึ้น การงานนั้น มัน ก็เปน ครูของเรา เหตุก ารณที่ผา นมา เชน การตกทุก ข
ไดย าก, การรวยแลว จน, ยากเจ็ด ที มีเ จ็ด หน, อะไรทํา นองนี้ มัน ก็เ ปน ครู.
สิ่งตาง ๆ ที่ไดผานเขามาในชีวิตจิตใจของเราทั้งหมด ทั้งสิ้นนี้ ลวนแตเปนครู, เรา
ก็ฉลาดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้มากกวาอยางอื่น.
จงคิ ดดู ให ดี วาสิ่ งที่ เรียกว าครูนั้ น ไม ใช มี แต บุ คคล; แม แต การงานและ
ชีว ิต นั ่น เอง มัน ก็เ ปน ครูไ ด ; แตค นโง ๆ ไมส นใจ แลว ก็ก ลับ ประมาท แลว ก็
อวดดี ไมใหค วามเคารพแกค รูชนิด นี้ เขาจึงโงไปจนตาย; ถาวาจะไดสนใจกัน
ใหดี ๆ มีความเขาใจถูกตองแลวครูชนิดนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งจะไดพิจารณา
กันตอไป คือจะชี้ใหเห็นในขอที่วา แมแตความผิดก็คือครู.
การกระทําที่ทําลงไปผิด ที่ไดรับความเดือดรอนแสนสาหัส นั่นแหละ
เปน ครู; เพราะมัน สอนอยา งแทจ ริง สอนอยา งรุน แรง สํา หรับ ความถูก นั ้น
ไม ค อยเป นครู ข อนี้ เป น อย างไรลองพิ จารณาดู กั น ให ดี เมื่ อ เราทํ าผิ ด เราก็ ได รับ
โทษ ไดรับ ทุก ข มัน ก็เจ็บ ปวด มัน ก็คิด มากนึก มาก, มัน ก็เปน ครูส อนใหม าก.
แตถาเราทําถูกไดรับผลเปนที่พอใจ ก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปเสีย ไมรูจักครู ไม
ขอบใจครู ไมรูว า มัน เปน ครูนี ้แ หละระวัง ใหด ี ๆ ความทุก ขนั ้น เปน ครู ; แต
ความสุขนั้นไมคอยจะเปนครู กลับจะเปนผูชักชวนใหเหลิงเจิ้งฟุงเฟอไปเสียอีก.
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จงพอใจที ่จ ะพิจารณา ใหด ีวา ความผิด พลาด นั ้น เปน ครู : ความ
ทุก ขย ากลํ า บาก นั ้น เปน ครู และเปน ครูอ ยา งยิ ่ง ; สว นความถูก หรือ ความ
สนุก สนาน สบายนั ้น มีแ ตห ลอกลวง ใหเขา ใจผิด ตอ โลก ตอ ชีวิต นี้, ชา งไม
เปนครูเอาเสียเลย เราจงขอบใจในความทุกขยาก ลําบาก หรือแมแตความผิดพลาด
ที่เมื่อทําลงไปแลวไดรับความลําบากแสนสาหัส วานี้ก็เปนครูอยางยิ่ง. ครูชนิดนี้
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เราไม ค อยสนใจ เราไม ค อยให ความเคารพ นั้ นมั นเป นความโงของเราเอง เราจึ งได
อะไร ๆ จากครู ช นิ ด นี้ น อ ย เมื่ อ เราได น อ ยก็ ต อ งทํ า ผิ ด อี ก ต อ ไป เราก็ ต อ งมี ค วาม
ยากลํ า บากมากมายอี ก ต อ ไป แต ถ า สนใจให ดี ๆ แล ว จากความผิ ด พลาด หรื อ
ความทุ ก ข ย ากลํ า บากนั้ น เราจะได ค วามรูที่ ดี ที่ สุ ด และสอนให เราทํ าถู ก ไม ผิ ด อี ก
ตอไป.
ที นี้ จะดู กั นต อไปอี กว า ครู ที่ ไม ใช บุ คคลนี้ ยั งมี อย างละเอี ยดลึ กซึ้ งอยู อี ก
ประเภทหนึ ่ง คือ ตัว ธรรมชาติ นั ้น เอง. ที ่เ รีย กวา “ธรรมชาติ” นี ้เ ราหมายถึง
สิ่ งต าง ๆ ที่ เป นอยู ตามธรรมชาติ ตามธรรมดาเช น ก อนหิ น ต นไม แผ นดิ น ความรอน
ความหนาว ทุ กสิ่ งทุ กอย าง, และที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดก็ คื อ ความเกิ ด ความแก ความเจ็ บ
ความตาย กิ เลสบ า ง ความทุ ก ข บ าง ที่ เป น อยู ต ามธรรมชาติ ในจิ ต ใจของคนเรา ;
นี ้ค ือ ธรรมชาติที ่จ ะเปน ครูอ ัน วิเ ศษ เราจะตอ งดูใ หด ี ๆ ใหรู จ ัก ครูช นิด นี ้, หรือ
ครูต ัว นี ้ ครูค นนี ้ใ หถ ูก ตอ ง คือ ธรรมชาติ, ธรรมชาติที ่จ ะตอ งเกิด แก เจ็บ ตาย
ธรรมชาติที ่จ ะตอ งเปน อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตา, ธรรมชาติที ่เ ปน กิเ ลสเกิด ขึ ้น
แลว จะตอ งรอ นรน, ธรรมชาติที ่ไ มใ ชก ิเ ลสมีอ ยู แ ลว ก็ส งบเย็น , อีก มากมาย
หลายสถาน ที ่เ ปน ตัว ธรรมชาติ และเปน กฏของธรรมชาติ ธรรมชาตินี ้เ ปน ครู,
เปน ครูอ ยู ท ุก กระเบีย ดนิ ้ว ทุก เวลา และเราไดร ับ ความฉลาดขึ ้น มาจากครูต ัว นี้
ยิ่งกวาครูชนิดไหน, ลึกซึ้งยิ่งกวาครูชนิดไหน,
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ถา จะกลา วใหด ี ก็อ าจจะกลา วไดท ีเ ดีย ววา ธรรมชาติส อนนี ้ด ีก วา
พระพุท ธเจา สอน; ถา ทา นไมเ ขา ใจทา นก็ค งจะคัด คา น ในการที ่จ ะกลา ววา
“ธรรมชาติส อนดีก วา พระพุท ธเจา สอน” . พระพุท ธเจา สอนในที ่นี ้ หมายถึง
บุ ค คลที่ เป น พระพุ ท ธเจ า สอนด ว ยปาก, สอนด ว ยเสี ย ง ตามแบบที่ ค นสอน ๆ กั น
นี ้ก ็อ ยา งหนึ ่ง ; เรีย กวา พระพุท ธเจา สอน สว นธรรมชาติส อนนั ้น ไมม ีบ ุค คล
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ที ่ไ หนมาสอน แตวา สิ ่ง ตา ง ๆ ที ่เ กิด อยู ใ นใจนั ้น มัน สอน เชน พอกิเ ลสเกิด ขึ ้น
มัน ก็ส อนใหรูวารอนอยางไร; เจ็บ ปวดอยางไร เป น ทุกขอ ยางไร ; เมื่ อ ไม มี กิเลส
มันก็สอนใหรูวา สงบเย็นอยางไร.
ธรรมชาติสอนนี้ชัดเจนแจมแจงเฉียบขาดเด็ดขาดประจักษแกใจอยางยิ่ง
ไมเหมือนกับที่ บุคคลสอนซึ่งเปนเพียงคําพูดตองเอาไปคิดไปนึก ไปศึกษา ไปปฏิบัติ
อีกตอหนึ่ง ไมทันทีทันควัน เหมือนที่ธรรมชาติสอน ; เพราะฉะนั้นจึงไดกลาววา
ธรรมชาติส อน ดีก วา พระพุท ธเจา สอน. และเพราะเหตุนั ้น เอง พระพุท ธเจา
ท า นจึ ง ตรั ส ว า : “ท า นทั ้ ง หลายอย า เชื ่ อ คํ า ที ่ ต ถาคตกล า วในทั น ที ท า น
ทั้ง หลายจะตอ งไปพิจ ารณาดู ใหรูจัก สิ ่ง ที ่ม ีอ ยูต ามเปน จิร ง ในจิต ใจ ในชีวิต
แลว เห็น จริง แลว จึง เชื ่อ คํ า ของตถาคต”. เชน สอนวา ความโลภ ความโกรธ
ความหลง เปน กิเลส เปน เหตุใหเกิด ทุก ข, อยา งนี ้ มัน ก็เชื่อ ทัน ทีไมได เพราะ
ไม เขาใจ แต ถาไปรูจักตั วความโลภ ความโกรธ ความหลง เสี ยจริง ๆ แล ว มั น
ก็จ ะรูท ัน ทีแ ละถึง ที ่ส ุด วา เปน ความทุก ขอ ยา งไร, เพราะฉะนั ้น พระพุท ธเจา
ทานจึงสอนวา อยาเชื่อตถาคต แตใหเชื่อตัวเองที่ไดรูสึก หรือไดเกี่ยวของ กับสิ่ง
นั้น ๆ ตามที่ต ถาคตสอน. เชน พระตถาคตสอนเรื่อ งความทุก ข ทา นทั ้ง หลาย
จะต องเขาถึงตั วธรรมชาติ คื อความทุ กขเสี ยก อน จึงจะรูจักความทุ กข และเขาใจ
ความทุ กข , แม จะสอนเรื่อ งความดั บ ทุ ก ข ก็ ต อ งปฏิ บั ติ ๆ ๆ จนตั วความดั บ ทุ ก ข
ปรากฏเสียกอน จึงจะรูจักตัวความดับทุกข.
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การที่ความทุกขปรากฏ หรือความดับ ทุกขปรากฏนี้ เป นตั วธรรมชาติ
ปรากฏ เปน การสอนของธรรมชาติ, เพราะเหตุฉ ะนี ้แ หละ เราจึง เห็น ไดท ัน ทีว า
พระพุท ธเจา ก็ท รงโอนหนา ที ่ หรือ โยนหนา ที ่อ ัน นี ้ไปยัง ธรรมชาติ, ใหเราเขา ไป
ติ ดต อกั บธรรมชาติ แล วให ธรรมชาติ สอน. พระองค จึงได ตรัสวา ตถาคตเป นแต ผู
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ชี้ท าง ; การเดิ น ทางเป น สิ่ งที่ ท านทั้ งหลาย จะต อ งเดิ น เอง ไม มี ใครเดิ น แทนได :
หมายความวา พระพุ ท ธเจ าก็ ม าดั บ ทุ ก ข แ ทนเราไม ได เราจะต อ งดั บ ทุ ก ข ข องเรา
เอง. เราจะตอ งเขา ถึง ตัว ธรรมชาติที่เปน ความทุก ข และธรรมชาติที่เปน ความ
ดับ ทุก ขด ว ยตนเอง ใหธ รรมชาติป ระจัก ษแ กใจ แลว ก็เปน ธรรมชาติส อนขึ้น มา
พระศาสดาจึงเปนแตผูที่ชี้ใหเรารูจักถือเอาธรรมชาติเปนครูใหสําเร็จ พระพุทธเจา
เปนผูชี้ใหเรารูจักถือเอาธรรมชาติมาเปนครูใหสําเร็จ คือใหเขาถึงธรรมตามธรรมชาติ
ใหเขาถึงธรรมทุก อยางทุก ประการตามธรรมชาติ, แลวรูป ระจัก ษแ กใจเอง โดย
ที่ธรรมชาตินั้นเปนผูสอน.
พระพุ ท ธเจามี พ ระคุ ณ แก เรามากมาย ก็ ต รงที ชี้ ห นทางให เรารูจั ก ถื อ
ธรรมชาติ มาเปน ครูแ กเ ราไดสํ า เร็จ ; ขอ นี ้ก ็ไ ดแ กก ารถือ เอาธรรมะมาเปน
ครูแ ก เราให ได สํ าเร็ จ พระพุ ท ธเจ าได ชื่ อ ว าเป น พระบรมครู ของเราก็ เพราะเหตุนี้
เพราะทา นชี้ห นทางใหเราถือ เอาธรรมชาติม าเปน ครูไดสํา เร็จ ดังนั้น แหละ จึงได
มีคํากลาวดังที่ไดยกขึ้นไวเปนนิเขปบทขางตนวา เย จ พุทธา อตีตา จ-พระพุทธเจา
ทั้งหลายเหลาใดในอดีตก็ดี, เย จ พุทฺธา อนาคตา - พระพุทธเจาทั้งหลายเหลาใด
ในอนาคตก็ดี, ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย พุทฺธา - พระพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดในปจจุบันนี้
ก็ดี, สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน - พระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น ทุกพระองค ลวนแต
เคารพพระธรรม.
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พระพุท ธเจา ทุก พระองคเคารพพระธรรม, ลองคิด ดูเ ถิด วา ทํ า ไม
พระพุทธเจาจะตองเคารพพระธรรม? ก็เพราะวาพระธรรมเปนครูของพระพุทธเจา,
เปนครูที่ยิ่งเหนือกไปวาพระพุทธเจา ; ขอนี้ปรากฏเรื่องราวในพระคําภีรนั้น ๆ แลว
วาเมื่อพระพุทธเจา ทานไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นมาใหม ๆ ในวันนั้น
ทา นทรงรํา พึง ถึง ขอ ที ่วา เราตถาคตจัก ถือ สิ ่ง ใดเปน ที ่เคารพ, จะถือ ผู ใ ดเปน ที่
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เคารพ ? พระองคท รงทบทวนไป ทบทวนมา ในที่สุด ก็พ บวา : ไมมีบุค คลใด
หรือ สิ่ง ใดที ่ค วรเปน ที ่เ คารพแกพ ระพุท ธเจา นอกไปจากธรรม; เพราะฉะนั ้น
พระพุท ธเจาทุก ๆ พระองคจึงไดเคารพพระธรรมถือ เอาพระธรรมเปน ครู ดังนั ้น
เราจึง กลา วไดว า ยอดสุด ของครู หรือ บรมครู ก็ค ือ พระธรรมที ่พ ระพุท ธเจา
ทุก ๆ พระองคไ ดถ ือ เอาเปน ที ่เคารพ, มีค วามเคารพหนัก แนน ในสิ ่ง ที ่เรีย กวา
“ธรรม”.
นี่แหละลองประมวลดูเถิดวาผูที่เรียกวา ครู ๆ ๆ กันนี้มีอยู ๒ ประเภท
คือครูที่เปนบุคคลดวยกันสอนให เชน บิดา มารดา ครู อุปชฌาย อาจารยเหลานี้
พวกหนึ ่ง ; เรีย กวา ครูที ่เ ปน บุค คล ทีนี ้ค รูช นิด ที ่ไ มใ ชบ ุค คล, เปน นามธรรม
หรือแมแตเปนสิ่งของวัตถุที่ไมใชบุคคลก็มีอยูอีกพวกหนึ่ง ซึ่งสอนใหเรารูอะไรอยาง
แทจ ริง ยิ ่ง ขึ้น ทุก วัน ๆ มีค วามเจนจัด ในสิ ่ง นั ้น มากขึ้น ทุก วัน จนรูถึง ธรรมชาติ
อัน ลึก ซึ ้ง ที ่เรีย กวา พระธรรม, และมีพ ระธรรมเปน ยอดสุด ของครู สํ า หรับ ที ่จ ะ
เปนที่ตั้งแหงความเคารพโดยประการทั้งปวง.
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ในที ่ส ุด เราก็ม าพิจ ารณาดูอ ีก ครั้ง หนึ ่ง วา :เมื ่อ ไดเขา ถึง ธรรม บรรลุ
ธรรม บรรลุสัจจธรรมโดยแทจริงอยางเต็มเปยมสมบูรณ แลว มีธรรม หรือมีพระธรรมเปนครูแลวก็ยังมีทางที่จะนึกตอไปอีกวา ครูคนสุดท ายที่ ยังมี อยูคือตัวเราเอง.

ผู ที่ บ รรลุ ธ รรมถึ งที่ สุ ด แล ว ย อ มมี ลั ก ษณะเป น ครูแ ก ตั วเอง, และจะ
ตองเปนผูที่รูแจงแทงตลอดตอธรรมนั้น ๆ ทุกสิ่งทุกอยางโดยประการทั้งปวง ; จึงจะ
เปน ผูที่เรียกวาเปน ครูตอ ตนเองได ; หมายความวาเราอยากจะรูอ ะไร อยากจะ
เห็ น อะไร อยากรูจั ก อะไร ก็ ส ามารถจะรู จะเห็ น จะรูจั ก ได ด ว ยตนเอง. เดี๋ ย วนี้
มี ค วาม สงสั ย อะไรก็ ถ ามตัว เองได ไมต อ งไปถามใครที ่ไ หน, จะถามเรื ่อ ง
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ความทุ กข ความดั บ ทุ กข หรื อเหตุ ให เกิ ดทุ กข หรือทางให ถึ งความดั บ ทุ กข เรื่อ ง
มรรคผล นิพ พานอะไร ๆ ก็ถ ามตัว เองได, ตัว เองอาจจะตอบได และไดด ีที ่ส ุด
กวา ที ่ค นอื ่น จะตอบให; เพราะฉะนั ้น ในที ่ส ุด เมื ่อ บุค คลไดบ รรลุถ ึง ธรรมะ
อั น สู ง สุ ด แลว ก็กลายเปนครูแกตัวเอง มีตัวเองเปนครูอันสูงสุด ดังนี้.
แต พิ จารณาดูให ดี แล วก็ จะเห็ นไดวา ตั วเองในที่ นี้ นั้ นก็ คื อธรรม หรือ
พระธรรม อีก นั ่น เอง, เพราะวา พระธรรมไดม ีอ ยู ใ นจิต ใจอยา งสมบูร ณ อะไร ๆ
จึง มีค รบถว นอยู ใ นจิต ใจ; เพราะฉะนั ้น จึง อาจจะแสวงหา หรือ จะถาม หรือ จะ
ซัก ไซอ ะไรไดจ ากจิต ใจของตัว เอง โดยไมบ กพรอ ง, โดยไมข าดตกบกพรอ งแต
ประการใด ดัง นี ้. คนอยา งนี ้เรีย กวา คนที ่เต็ม เป ย มแลว คือ เปน พระอรหัน ต.
คํ า ว า พระอรหั น ต หมายถึ งบุ ค คลที่ ไปจนถึ ง ความเต็ ม เป ย มของความ
เปน คน, เปน ไปจนถึง ความเต็ม เป ย มของความเปน มนุษ ย, เปน ผู ค วรแกคํ า วา
มนุษ ย ถึง ที ่ส ุด แหง ความเปน มนุษ ย ก็เ ปน ครูแ กต ัว เองได, แลว ก็เ ปน ผู ห นัก
ตอตัวเอง มีความเคารพตอตัวเอง เปนผูหนักในพระธรรมที่มีอยูในลักษณะที่สมมติ
เรีย กวา “ตัว เราเอง” พระพุท ธเจา ทา นตรัส วา “อตฺต ทีป า อตฺต สรณา; ธมฺม ทีป า ธมฺม สรณา ; เธอทั ้ง หลายจงเปน ผู ม ีต นเปน ดวงประทีป , จงเปน ผู มี
ตนเปน สรณะ คือ มีธ รรมะเปน ดวงประทีป , มีธ รรมะเปน สรณะ ดัง นี ้. นี ่เรีย กวา
เรามี ครุฐานี ยธรรมถึ งที่ สุ ด, มี บุ คคลที่ เป นครูถึ งที่ สุ ด มี ธรรมชาติ ที่ เป นครูถึ งที่ สุ ด
ได รับ สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย ค วรจะได รับ แล ว ไม เสี ย ที ที่ เกิ ด มาเป น มนุ ษ ย และพบ
พระพุทธศาสนาเลย.
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ในที่สุดนี้ขอใหทานทั้งหลายจงไดพิจารณาดูใหดีวา คําพูดเพียงคําเดียววา
“ครู ๆ ” นี้ มี ค วามสํ าคั ญ อย างไร? ซึ่ งจะทบทวนอี ก ครั้งหนึ่ งโดยย อ ๆ ว า, ครู ที่ เป น
บุค คลก็ม ี, คือ บิด า มารดา ครู อุป ช ฌายอ าจารย ที ่เ ราเรีย กกัน อยู ทั ่ว ไป.
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ครู ที่ ไม ใช บุ ค คลก็ มี เช น สิ่ งต าง ๆ ที่ แ วดล อ มตั วเรา ก็ ส อนอะไร ๆ ให เราฉลาดขึ้ น ,
ชีวิตการงานก็สอนใหเราฉลาดขึ้น , ธรรมชาติที่มี กฏแหงความเป นอนิจจัง ทุกขัง
อนัต ตา เกิด แก เจ็บ ตายเหลา นี ้ก ็ส อนอะไร ๆ ใหเ ราฉลาดขึ ้น , และเมื ่อ เรา
ไดบรรลุธรรมเหลานี้ ทุกอยางทุกประการแลว เราก็สามารถจะเป นครู แกทุกสิ่ง
ทุกอยาง รวมทั้ งตัวเราเองดวยได : คือไดรับผลสําเร็จที่เป นประโยชนแกตัวเองถึง
ที่สุดแลว, และยังสามารถที่จะชวยผูอื่นหรือสอนผูอื่นไดสืบตอไปอีก ; จึงเรียกวา
“คนที่เต็มเปยม” แลว, เปนมนุษยที่ไดสิ่งที่ดีที่สุด ไมเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา.
ก็ในโอกาสเชนนี้ เราพรอมกันมาประชุมที่นี้ เพื่อแสดงคารวะ คือความ
หนัก ตอ บุค คลผู เปน ครูข องเราคือ ทา นอาจารยที ่ล ว งลับ ไปแลว นั ้น , เราจะตอ ง
นึกถึงให ดี พิ จารณาดูใหดีวาทานตั้งอยูในฐานะเปนครูอยางไร โดยตรงโดยออม
ก็จ งนึก ดูใ หห มด, และแมแ ตเพีย งทา นนั ่ง อยู นิ ่ง ๆ ก็ย ัง จะเปน ครูที ่ด ีที ่ส ุด , แมว า
ทานจะถูกบรรจุลงไวในพระเจดียแลวทานก็ยังตองเปนครูอีกตอไปอยาไดประมาท
เลย. จงไดถ วายความเคารพความเชื่อ ฟง , ความซื่อ สัต ย ความกตัญ ูก ตเวที
ตอทานทุกอยางทุกประการ จนตลอดกัลปาวสาน, และจงมีความระลึกนึ กถึงความ
ผูก พัน อัน นี้เปน เครื่อ งหนวงนาวจิต ใจไว ไมใหต กไปจากหนทางของครู คือให
เปนไปแตในหนทางของสิ่งที่เรียกวาธรรมหรือพระธรรมอันเปนครู ของพระพุทธเจา
ทั้งหลายดวย.
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ในที่สุดนี้ก็จักไดอุทิศสวนกุศลทุกอยางทุกประการ ที่เราไดประกอบได
กระทําขึ้น ตามความรูสึกของเราที่รูสึกวาเปนที่ถูกใจ ถูกอัธยาศัยของทานอาจารย,
แลวจึงนอมระลึกสวนกุศลทั้งหมดนี้ เปนเครื่องบูชาคุณของทานอาจารย ใหสําเร็จ
ประโยชนโดยสมควรแกคติวิสัย ทุก ๆ ประการในสัมปราภพเถิด.
ธรรมเทศนาสมควรแกเวลา เอวังก็มีดวยประการฉะนี้.
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ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา
ของ พุ ท ธทาสภิ ก ษุ
(สมัยดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชชัยกวี)
---------------------

บันทึกเสนอตามความตองการของคณะกรรมการ ผูจัดการสัมมนาวาดวย
จริย ศึก ษา ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ที ่ศ าลาสัน ติธรรม ระหวา งวัน ที ่ ๒๐-๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๐๔
เรื่องจริยศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ ควรพิจารณา ดังนี้ :๑. การสอนการอบรมจริยศึกษา ไมควรยืดวาจะยกเอาหลักธรรม
ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เพียงอยางเดียว เพราะประเทศไทยมิไดถือวา ศาสนาใด
เปนของชาติไทยแตศาสนาเดียว.
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๒. คําวา “จริยศึกษา” กับ “ศีลธรรม” ที่จริงความหมายในการอบรม
สั่งสอนก็เปนอยางเดียวกัน ซึ่งนาจะพูดวา “จริยธรรม” หรือ “ศีลธรรม” เพราะผูฟง
เผิน ๆ ทั่วไปมักเขาใจผิด เห็นไปวา “จริยศึกษา” นั้นเปนการเรียน หรือศึกษา
อยางฟง ๆ ไปอยางเดียว ถาใชคําวา “จริยธรรม” ยอมจะเนนรวมทั้งการศึกษา
และ ประพฤติ ปฏิบัติดวย ; แตอยางไรก็ดี แมคําวาจริยศึกษา ถาเขาใจใหถูกตรง
การศึกษาจริยะควรตองหมายถึง เรียนรู และใหประพฤติ ปฏิบัติ ใหถูกตองดวย.
๔๗๖
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๔๗๗

๓. การศึกษาเรียนรูธรรมะ ควรตองรูเพื่อประพฤติ ปฏิบัติ ใหปรากฏผล
เปนความสงบสุข สําหรับตนและผูอื่นดวย.
๔. คําวา “ศึกษา” ที่ถูกตอง จะตองรวมความหมายถึงการปฏิบัติดวย
แตในการใชคํานี้ในไทย ๆ เรา มักหมายเอาเพียงแค “เรียน” การศึกษาที่แทจริงนั้น
ตองทําใหไดดวย ; การทําใหไดหมายถึงทําใหเกิดผล ในขณะมีชีวิตเปนอยู โดย
ปฏิบัติดีใหได.
แงคิดในเรื่องการศึกษามักมีความไขวกันอยู ตรงที่ไปเขาใจวา ศึกษาคือ
เรียนเพียงอยางเดียว ; เรื่องนี้จึงควรประกาศชี้แจงใหเขาใจกันบางวา “ศึกษาหมายความ
เพียงไร”
๕. แผนการศึก ษาชาติ ที ่ว างแผนใหม ีจ ริย ศึก ษา ไมใ ชแ ผนเฉพาะ
พุ ท ธบริษั ท แต เป น แผนของชาติ ซึ่งเปนแผนอันมุงเพื่ อความเป นอยูอันเหมาะสม
(secularity) ของฆาราวาส.
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๖. เรื ่อ งศีล ธรรม ธรรมจรรยา หรือ จริย ธรรม หรือ morality นี้
ยอมหมายถึง การจะทําอะไรก็ดี จักตองนึกถึงการเมืองและสังคม ฉะนั้นในการสอน
จริยธรรม จึงสมควรอางถึงธรรมะ ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ได ไมจําตองผูกขาด
เฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่ง, ไมมีประเทศใดแหงใดบังคับกันในเรื่องศาสนาเลย
เพราะไมเปนการชอบที่จะทําเชนนั้น เพราะเชื่อวา จริยธรรม ยอมมีจุดหมายปลายทาง
ตรงกันทุกศาสนา.

๗. การวัดผลผูเรียน วามีจริยธรรมเพี ยงไรหรือไม มิใชอยูที่ใหคะแนน
รางวัล หรือ ประกาศนียบั ตร แต สําคัญ อยูที่ การแสดงออกของผูนั้ น ๆ วา ได รูจัก
ผิดชอบชั่วดีเพียงไร ? ลดความเห็นแกตัวของแตละคนลงไดเพียงไร หรือไม ?
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พุทธิกจริยธรรม

เรื่ อ งธรรมกั บ ชี วิ ต ประจํา วั น
การใชธรรมะสําหรับฝกอบรมตนในชีวิตประจําวัน ควรตองพิจารณา
เลือกใชขอธรรมะใหถูกตอง และการรูจักใชหลักการอบรมตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็ตองรูจักใชใหถูกตอง.
หลัก หรือ หัว ใจ ของพุท ธศาสนานั ้น ผู รูส รุป ไวต า ง ๆ กัน , แต
ถึงจะสรุปอยางไร ความหมายก็มาลงเปนจุดเดียวกัน ซึ่งถาจะสรุปใหสั้นที่สุด หลัก
ปฏิบัติอบรมตนในพุทธศาสนาก็คือ :- “ความไมยึดมั่นถือมั่น”.
หัว ใจทั ้ง ห ม ด ข อ งคํ า ส อ น ใน พ ุท ธ ศ าส น าอ ยู ที ่

“ค วาม ไม ย ึด มั ่น

ถื อ มั่ น ”
แมวา ในบางครั้งมี ผูยึดหลักคําสอนในพุ ทธศาสนาดังที่ พระอัสสชิ
พระสาวกของพระพุ ท ธเจ า เคยกล าวบ อย ๆ วา : “เย ธมมา เหตุ ป ป ภวา เตสํ
เหตุ  ตถาคโต, เตสจ โย นิโ รโธ จ, เอวํว าที มหาสมโณ” ซึ ่ง กลา ว
วา อะไรเปน คํา สอนของพระพุท ธเจา ; คํา สรุป ก็วา : ธรรมใดมีเหตุเปน แดนเกิด
พระตถาคตยอมแสดงเหตุแหงธรรมนั้น. แมเชนนี้ก็ดีเมื่อพิจารณาความมุงหมายของ
คําสอนนี้ลงไปใหถึงจุด ก็จะไมพนความยึดมั่นถือมั่นไปได.
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หลักสําคัญที่ควรอบรมตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจา
ตรัส เนือ ง ๆ ก็คือ : “สพเพ ธมมา นาลํ อภินิเวสาย” นี้คือ เปน หลัก ถูก ตอ ง
ของพระพุทธศาสนาพึงศึกษาใหรูจักความจริงในพระพุทธวจนะนี้ ซึ่งหมายความวา
“สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไมควรยึดมั่นถือมั่น”; เพราะความทุกขทั้งหมดยอมมาจาก
ความยึดมั่น, และไมควรยึดมั่นถือมั่นอยางไร นั้นก็คือ “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควร
ยึดมั่นวาเปนเรา เปนของของเรา”
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เรื่ อ งการแนะนํา สั่ ง สอนผู อื่ น ให ป ฏิ บั ติ ธ รรม
๑. การจะสอนดวยคําอธิบายใหเขาเห็นชัด ใหเขาเชื่อถือ ไมพึงพู ด
อธิบายเพียงใชถอยคําของตนเอง แตตองรวบรวมคําพูดของผูอื่นที่ถูกตอง ตลอดจน
คนควายกพระพุทธจวนะ พระพุทธศาสนาสุภาษิตมาแสดงประกอบใหเห็นชัดดวย.
๒. สิ่งที่ควรชี้ใหเขาใจกันก็คือ ความเห็นแกตัว ; ตัว คืออัตตา นี้ก็คือ
กิเ ลส, ความรูส ึก วา เปน ตัว คือ อัต ตา ก็ค ือ กิเ ลส. เด็ก ๆ ผู เ ยาวที ่ทํ า ความ
เสื่อมเสีย ก็เนื่องมาจากความเห็นแกตัว เขาแกตัวทั้งนั้น.
ความเห็น แกต ัว นี้ จะอธิบ ายใหเ ขา ใจตามขั้น ของบุค คล ตั้ง แต
วัยเด็ กเล็ก และสูงขึ้นโดยลําดับจนขนาดรูจักพิ จารณาธรรมขั้นสู ง หรือจนขนาด
บุคคลขั้นที่ไมเห็นแกตัวสูงสุด ขนาดขั้นอรหันต หรือแมลดหลั่นจากอรหันตลงมา
เปนอริยบุคคลแตละขั้น ๆ ก็สามารถจะใชธรรมขอไมเห็นแกตัวนี้ได.
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ความเห็นแกตัวของบุคคลปุถุชนมีอยูแตละคน ตามวัย เชนเด็กเล็ก ๆ
ก็เรียกรองเอาอยางใจ มีความจะกละจะเอาอะไรตองใหไดตามใจ ไมไดอยางใจก็
ขัดเคือง เด็กบางคนจะเกิดความริษยานอง ฯลฯ ดังนี้เปนตน.

บุคคลที่โตขึ้น ความเห็นแกตัวก็เติบโต เปลี่ยนรูป และเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัย ของผูนั้น เปน ตน วา :- ทํา สิ่ง ใด ๆ เอาเปรีย บผูอื่น ตนคิด วา ตนถูก
คนเดีย ว คนอื่น ผิด อยูเ สมอ ฯลฯ, เกิด ความเห็น แกตัว หนาขึ้น ก็ยัง ทํ า ตาม
ความรูสึก ที ่เห็น แกต ัว . การกอ กรรมทํ า กิเลสานาประการนั ้น ก็ค ือ เห็น แกต ัว .
ใครก็ตาม มีความเห็นแกตัว เขาแกตัวอยู ก็ยอมยึดมั่นถือมั่นวา นี้เปนเรา นั่นเปน
ของของเรา ; ความรูสึกอยางนี้มีอยู ยอมชื่อวาสั่งสมความทุกขไว.
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พุทธิกจริยธรรม

ความทุ กขทั้งหลายทั้งปวงมีอยู หรือเกิดขึ้นแกผูใดนั้นก็เพราะมาจาก
ความเห็น แกต ัว , เห็น วา เปน ตัว เห็น วา เปน ตัว ของเรา เห็น วา เปน ของของเรา
เห็นแกของของตัวอยูเสมอ ซึ่งเรียกตามคําบาลีวามี “อหังการ” และ “มนังการ”
อยูเ สมอ. ความทุก ขก็ม าจากความเห็น แกตัว นี่เ อง ใครมีค วามเห็น แกตัว อยู
ก็จะตองมีความทุกขอยูตราบเทาที่มีความเห็นแกตัวนั้น.
๓. เมื่อรูวา ความทุกขเกิดจากความเห็นแกตัวแลวจะอบรมกันอยางไร
จะทําอยางไร จึงจะแกไขได? ขอ นี้จ ะตอ งแกค วามเห็นแกตัวกัน ทุก คน ผูส อน
ผูแ นะนําเรา ก็จ ะตอ งทําไปอยา งไมเห็น แกตัว และการสอนแนะนํา ผูอื่น ก็ตอ ง
มุงใหขจัดความเห็นแกตัว.
ขอ นี ้จ ะทํ า อยา งไร ? ก็ต อ งทํ า อยา งที ่ต อ งเห็น แกสิ ่ง อื ่น ที ่ไ มใ ชต ัว .
สิ ่ง อื ่น ที ่ไ มใ ชต ัว จะเห็น อะไร? ก็ค ือ เห็น แกธ รรมะ และทํ า การใด ๆ ไปดว ย
อํ านาจของสติ ป ญ ญาที่ เป นธรรมะ อยาทํ าไปด วยอํานาจของความเห็ นแกตั วหรือ
อํานาจกิเลส.
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ถาหากวา ยังคงอยากจะมีตัวอยู เพราะเหตุวา ถารูสึกไมมีตัว ดูเหมือน
จะอางวาง ไมมีอะไรเกาะ ก็ใหเอาธรรมะนั่นแหละเปนตัว อยาเอากิเลสเปนตัว.
การทํางานตาง ๆ ในชีวิต ประจําวัน นี้ พิจารณาใหดีก็เห็น ไดชัด วา :
พวกหนึ่งเอากิเลสเปนตัว ทําอะไร ๆ ก็ทําไปเพื่อตัว อันพอกพูนดวยกิเลสนั้น, สวน
อีกพวกหนึ่งเอาธรรมะเปนตัว ทําสิ่งใด ๆ โดยไมเห็นแกตัว แตทําเพื่อเห็นแกธรรมะ.
เชื่อวา นักศึกษาก็ดี ผูมีหนาที่แนะนําสั่งสอนเขาก็ดี ผูประกอบการงาน
ใด ๆ ก็ดี ควรทําตนเปนผูมีการศึกษา อยาอยูอยางเปนคนไมมีการศึกษา ; ถา
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ตองการที่พึ่งอะไรสักอยาง ก็อยาพึ่งตัว คือกิเลส แตใหพึ่งธรรมะ ซึ่งธรรมะหมายถึง
ตัวก็ได ดังพระพุทธภาษิตวา : “ถาจะมีตัวเปนที่พึ่ง ก็ใหเอาธรรมะเปนตัว”.
คําวา “ตัว” นี้หมายไดสองอยาง คือตัวกิเลส กับตัวของธรรมะ.
ที ่ว า “ไมเ ห็น แกต ัว ” ในขอ แรกก็ค ือ อยา เห็น แกต ัว คือ กิเ ลส ถา
ปฏิบัติธรรมไดถึงขึ้นสูงสุด ถึงขั้นเปนอรหันต จะไมมีตัว ทั้งตัวกิเลส และตัวธรรมะ
ซึ่งเทากับไมมีความยึดมั่ยถือมั่นโดยสิ้นเชิง.
การจะฝกฝนตนเปนอรหันต ไมเปนเรื่องสุดความสามารถ ยอมมีหนทาง
ปฏิบัติได คือ ตองพยายามปฏิบัติไปตามลําดับ รูจักตัวตามความเปนจริง แลวรูจัก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากตัวเลว ๆ เลื่อนขึ้นเปนตัวธรรมะ แลวละตัวเลว ๆ ต่ํา ๆ
ไปเสี ย จนกระทั่งไมตองมีตัวตามขั้นนั้น ๆ.
ธรรมะทุ ก หมวดเป น เครื่ อ งฝ ก ไม เ ห็ น แก ตั ว
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จะยกตัวอยาง แมธรรมหมวดปฏิจจสมุปบาท ก็สงเสริมขอปฏิบัติไมให
เห็นแกตัว ธรรมในหมวดนี้ซึ่งไดแกความเกี่ยวโยงตามลําดับคือ :-

เพราะเหตุใด ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวทุกขโทมนัส อุปายาส จึงไดมี?
พระพุ ท ธเจ า ทรงคิ ด ค น ด ว ยพระป ญ ญาทราบได ดั ง นี้ : เพราะชาตินี่เองมีอยู – ชรามรณะจึงไดมี - ชรามรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย
” ภพ
” - ชาติ
” - ชาติมีเพราะภพ
”
” อุปาทาน ” - ภพ
“ - ภพมีเพราะอุปาทาน ”
” ตัณหา ” - อุปาทาน ” - อุปาทานมีเพราะตัณหา ”
” เวทนา ” - ตัณหา ” - ตัณหามีเพราะมีเวทนา ”
“ ผัสสะ ” - เวทนา ” - เวทนามีเพราะผัสสะ ”
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เพราะสฬายตนะนี่เองมีอยู - ผัสสะ จึงไดมี - ผัสสะมีเพราะสฬายตะเปนปจจัย
” นามรูป ” - สฬายตะ ” - สฬายตะมีเพราะนามรูป ”
” วิญญาณ ” - นามรูป ” - นามรูปมีเพราะวิญญาณ ”
” สังขาร ” - วิญญาณ ” - วิญญาณมีเพราะสังขาร ”
” อวิชชา ” - สังขาร ” - สังขารมีเพราะอวิชชา
”
การพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทดังกลาว เปนการสงเสริมขอปฏิบัติ
ไมเห็น แกต ัว คือ ใหรูจัก ความจริง วา อะไรเปน อะไร เหตุใดจึง มีผ ลเปน อยา งนั ้น
รูใหทันตามความเปนจริง ก็จะละความเห็นแกตัวลงไดเชน :เมื่อมีความรูสึกเกิดตนที่เห็นไดงาย ไดแกผัสสะ, คือไดสัมผัสถูกตอง
กับสิ่งใด ก็ทําความรูสึกวา เปนผัสสะ อยาใหปรุงแตงตอไปเปนเวทนา เชน รัก
เกลีย ด ฯลฯ, ถา ปรุง ตอ ๆ ไปอยู เ ชน นี ้ ก็จ ะเกิด มีต ัว ขึ ้น ความเปน อยู ต าม
ธรรมดาของทุก คน ถา หยุด ไดแ คผ ัส สะ ก็น ับ วา ดีม ากแลว ถา ปลอ ยใหป รุง
ตอ ไป จนถึงเวทนาแลว จะหยุด ไมได จะตอ งปรุงเลยตอ ไปถึงตัณ หา ; คราวนี้
ตัวก็จะเกิดขึ้นไปไดโดยลําดับ.
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“ตั ว ” นี้ ถ า มี อุ ป าทานก็ เกิ ด มี “ภพ” คื อ ยึ ด ว า “ตั ว เรามี ” ; ภพนั้ น
เมื่ อพั ฒ นาถึ งที่ สุ ด (develop) ก็ จะเกิ ดชาติ ต อไปนี้ ทุ กข ก็ ทั บถม เป นชรามรณะ
พรอมสาขาของมัน คือ โสกปริเทวะทุกข โทมนัส อุปายาส; ทั้งนี้ก็เพราะอยากจะมี
ตัวเรา เพราะตัวเรามีอยู ทุกขก็ยอมมีอยู.

หลั กปฏิ จจสมุ ปบาทนี้ แสดงให เห็ นว า : “ตั วเราเกิ ดขึ้ นมาได อย างไร?”
ถาทําอยางไรใหเปนทางกลับกันได นั่นก็คือไมตองมีตัวเรา.
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เรื่องความดับทุกขสวนบุคคลที่จะทําใหจิตใจสงบเย็นตองรูจักใชธรรมะ
อบรมตน ตามควรแกโอกาสแกฐานะ และตามขั้นจิตใจของบุคคล และควรจะสั่งสอน
กันมาเสียตั้งแตเด็ก ๆ เพราะแมเด็ก ๆ จนผูใหญ ก็ลวนมีทุกขคือความเดือดรอน
กันทั้งนั้น.
การสอนเรื่องความดับทุกขเดือดรอนมิใชเรื่องนาเศรา แตเปนเรื่องรูจัก
ความจริง จนยกพระพุทธวจนะใหทราบไดวาพระพุทธองคตรัสเนือง ๆ ดังนี้ :“ปุพฺ เพ จาหํ ภิกฺขเว เอตรหิ จ ทุกฺขฺ เจว ปฺ าเปมิ ทุกฺขสสฺ จ
นิโ รธํ” แปลวา กอ นนี ้ก็ดี เดี๋ย วนี้ก็ดี ฉัน ทํ า ใหพ วกเธอรู แตเ รื่อ งทุก ข และ
ความดับ ทุก ขเทา นั้น ; และทรงย้ํา เสมอวา “สพฺเพ ธมฺม า นาลํ อภินิเวสาย
-สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงไม ค วรยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ”.
การศึกษาใหเขาใจความจริงดังกลาวนี้ เรียกวา สัจจธรรม ซึ่งนับวา
สูงกวา ศีลธรรม และจริยธรรม.
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การฝกจิตใจและการประพฤติปฏิบัติใหไมยึดมั่นถือมั่น และทําทุกประการ
เพื่อเห็นแกธรรมะ นี้แหละจะทําใหจิตใจสงบเย็น.
การศึกษาปฏิบัติธรรมสําหรับบุคคล ยอมตองลดสัจจธรรมลงมา แตก็
ไมทิ้งหลัก “ไมเห็นแกตัว” (unselfishness) จะเห็นไดวา ศีลธรรมก็ดี สัจจธรรมก็ดี
หลักคําสอนเหลานั้นเปนหลักปฏิบัติรวมอยูที่เพื่อไมยึดมั่นถือมั่น อยูนั่นเอง.
ปญหาอาจมีวา ถาไมเห็นแกตัว ไมมีตัว แลวอะไรจะเปนเหตุใหบุคคล
ทํางาน คนทั้งหลายถือหลักไมมีตัวแลว มิคิดวาไมตองทําการงานอะไรกันหรืออยางไร?
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ขอตอบวา สิ ่ง ที ่ทํ า งานนั ้น ก็ค ือ สติป ญ ญา ไมใ ชม ีต ัว ทํ า ก็ไ ด การที ่ทํ า งาน
เพราะสติปญญา ไมใชตัวนั้น สติปญญามันทําของมันไปเอง.
อํานาจของสติปญญานั้นจะกระทํางาน คือทําใหดํารงชีวิตอยูได ดวยการ
ประกอบอาชี พ อย างถู ก ต อ ง กั บ ทํ าให พ น ทุ ก ข เสี ย ได การทํ า ให พ น ทุ ก ข ก็ คื อ การ
ปฏิ บั ติธรรมะ การกระทําทั้งสองอยางดังกลาว ยอมกระทําได ดวยการกระทําเอง
คือ สติปญ ญา. ถาไมก ระทําดวยสติปญ ญา ก็ห มายความวา ทําไปดวยกิเลส
ตัณ หาชัก นํ า การกระทํ า ดว ยกิเ ลสตัณ หาจะเปน การกระทํ า ที ่ไ มป ระกอบดว ย
สติปญญาเลย และผลงานก็จะไมสําเร็จไปตามอุดมคติ แตเปนการสําเร็จมาดวย
กิเ ลส ; แมขืน ทํ า ดว ยกิเ ลส ไดผ ลประโยชนม าเลี ้ย งชีพ ก็ย อ มตอ งอยู อ ยา ง
มีความทุกข. ถาทําดวยสติปญญา ผลที่ไดจะเปนผลของการกระทําอันถูกตอง เปน
ความสําเร็จตามอุดมคติ จะไมประกอบดวยทุกข ควรเตือนตนใหรูความจริงไวเสมอ
ดังนี้วา:-
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- ทําใด ๆ ดวยจิตวุน นั่นคือ ทําดวยกิเลสตัณหา.
- ทําใด ๆ ดวยจิตวาง นั่นคือ ทําอยางไมมีกิเลสตัณหา.
- ถาทําดวยจิตวาง งานจะกลายเปนเรื่องสนุกเพลิดเพลิน.
- ถาทําดวยจิตวุน งานนั้นจะกลายเปนทุกขขาดสนุก.
- อยาทําดวยความยึดมั่นถือมั่น ไมถือวาทําเพื่อเห็นแกตัวจึงจะเปนสุข
- การกระทําที่วางจากตัวตนถูกตองแลว จึงจะทํ าไดดี. แม ตัวอยาง
เช นคิ ดเลข ก็ จะต องวางจากตั วตนเสี ยก อน การคิ ดเลขจึงจะทํ าสํ าเร็จได ด วยดี .
หรือจะจัดดอกไมในแจกัน ก็ตองทําดวยวางจากตัวตนแลวจึงจะจัดไดสวย. ถา
ขณะจัด ทําไปดวยจิตวุน คิดเห็นแตแกตัว วุนคิดไปวา กลัวจะจัดใหงามสูเขาไมได.
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หรือจะทําไมสวย ; วุนคิดยึดมั่นอยูอยางนี้ จะจัดใหดีไมได แมทําสําเร็จไปดวยจิตวุน
อยางนี้ ผลก็จะไมเป นไปอยางอุดมคติ . ถาทําด วยจิตวาง ผลจะสวยงามตามแบบ
ของอุดมคติ.
การอบรมสั่งสอน ความไมเห็นแกตัว ควรจะไดฝกอบรมตามลําดับ :
- สอนด็กเล็ก ๆ ไมให เห็ นแกตัว เริ่มแตอบรมไมใหริษยาน อง ไมจะกละ ไม ขี้โกรธ
ไมแกลงผูอื่น ไมทําลายของ ฯลฯ
- สอนบุคคลที่โตขึ้น ก็ตองพิจารณาใหเห็นความเห็นแกตัวของบุคคลวัยนั้น ๆ แลว
อบรมใหเขาเลิกละความเห็นแกตัว ในลักษณะนั้นเสียดวยอุบายอันแยบคาย
การยกธรรมขอใด หมวดใด มาอบรมสั่ งสอน ก็ควรทํ าความเขาใจให แจง
เสียกอนวา ธรรมนั้น ๆ ลวนเปนเครื่องฝกทําลายความเห็นแกตัวทั้งสิ้น เชน :-
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- ธรรม หมวด หิร ิ โอตตัป ปะ คือ การสอนใหรู จ ัก ละอาย และเกรงกลัว ตอ
การประพฤติ ชั่ว ; นี่ ก็เป นการสอนให ไม เห็นแก ตัว และหิ ริโอตั ปปะนี้เป นตั วศีลธรรม
อัน เปน พื ้น ฐานทีเดีย ว รากฐานของศีล ธรรม อัน เปน พื ้น ฐานที ่ส ุด ก็อ ยู ที ่ค วาม
ไมเห็นแกตัว.

จริธรรมสากล ที่ ต องฝ กอบรมกันอยู ทั่ วไป ไม วาจะอบรมด วยขอธรรมใด
ก็มุงหมายเพื่ อปดเปาความไมเห็นแกตัวทั้งนั้น เชนคนไมซื่อสัตย คนไมกตัญู นั้น
ก็ เพราะไม อ ยากเห็ นใครดี ก วาตั ว ไม อ ยากเห็ น ความดี ของผู อื่ น ฯลฯ. การอบรม
จริยธรรมก็เพื่อเลิกละความประพฤติปฏิบัติที่เห็นแกตัวนั้น ๆ เสีย .
ความผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากความเห็ น แก ตั วนั้ นมี มาก เป นต นวา
คิดผิด คิดชั่ว ทําชั่วนานาประการ พู ดผิด เหลานี้ ลวนเนื่องมาจากความเห็นแกตั ว
ทั้งสิ้น.
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ใครมักทําความผิด เพราะเห็นแกตัวประการใดบาง นาจะทําบัญชีไว
ตรวจสอบตนเอง บัญชีความผิดนั้นก็เนื่องมากจากกิเลส ไดแก :-

โลภะหรือราคะ

โทสะหรือโกธะ

โมหะหรือความหลงผิด

พวกนี้รวบเขามาหาตัว พวกนี้ผลักออกจากตัว พวกนี้ไมรูวาจะเอาอยางไรดี
จะเอาใหไดทาเดียว ไมเอา ไมตองการ
ไม แ น ลั ง เลด ว ย ฉงนด ว ย
ห ว งประโยชน ต นเท า นั้ น
ไมรูจะทําอยางไร ก็เลยวนอยู
รอบ ๆ
กิเลสที่แสดงออกตามสาขาใหญ ๆ นั้นทั้งหมดก็ลวนเปนเรื่องของเห็นแกตัว
ทั้งสิ้น.
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การฝกขจัดไมเห็นแกตัว จึงตองรูจักตัวกิเลสนั้น ๆ แลวฝกฝนอบรมไป

โดยลําดับ.

การฝกขั้นตน ๆ ตองรูจักเลือกใชอบรมขอตน ๆ เชน ขันติเปนธรรมที่
ตองใชเริ่มตน เมื่อประสบผัสสะใด ๆ ขันติจะมีลักษณะเปนเหมือนปฐมพยาบาลเชน :-

มีเสียงชมเชยสรรเสริญก็ดี หรือเสียงดาวาก็ดี ถาไมมีขันติก็จะเกิดความ
รูสึกเปนภวตัณหา และวิภวตัณหา คืออยากใหเปนอยางนั้น หรือไมอยากใหเปน
อยางนั้น แลวจิตจะกําเริบอยางอื่นตอไปอีกถามีขันติก็จะหยุดอยูไดเพียงผัสสะที่
ประสบนั้น มีขันติอยูเสมอ ไมปลอยใหกิเลสกําเริบตอไป ความพนทุกขก็จะมีไดงาย.
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ผลการปฏิบัติขั้นสุดทาย ก็คืออยาใหมีทุกขไดเปนถูกตอง การจะไมมี
ทุกขได ก็ตองรูจักหลีกเหตุที่กอทุกข แลวปฏิบัติจนเกิดความรูสึก ไมเห็นแกตัว
จะทําการสิ่งใดก็ประกอบดวยความเมตตา และสติปญญา เชนนี้จึงจะนับเปนผลของการ
อบรมตนใหมีจริยธรรม.
ตัวอยางบัญชีความผิดที่เกิดจากกิเลส
โลภะ

โทสะ

อภิชฌาวิสมโลภะ
มัจฉริยะ - ตระหนี่
ฆาสัตว
ลักทรัพย
ผิดศีล ผิดประเวณี
พูดปด
ฯลฯ

พยาบาท
โกธะ
อุปนาหะ
ริษยา
ผิดศีล
ฯลฯ

โมหะ
มักขะ - ลบหลูคุณทาน
ปลาสะ - ตีเสมอ
มายา - เจาเลห
สาเถยยะ - โออวด
ถัมภะ - หัวดื้อ
สารัมภะ - แขงดี
มานะ - ถือตัว
อติมานะ - ดูหมิ่น
มทะ - มัวเมา
ปมาทะ - เลินเลอ
เสพสุรา
ฯลฯ
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การเสริมสรางจริยธรรมแกวัยรุน
คําบรรยาย ของ พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกษุ)
ในการประชุมสามัญคุรุสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๐๘
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๘
--------------------ทานประธาน และ ทานครูบาอาจารยทั้งหลาย
อาตมาจะไดบรรยายตามหัวขอที่กําหนดให คือ เรื่องจริยธรรม แตจะ
ขอขยายความออกไปใหชัดหรือแคบเขา, เพราะตามหัวขอใหญที่เปนความมุงหมายของการประชุ ม คราวนี ้ คื อ เรื่ อ งการเสริ ม สร า งจริ ย ธรรมแก เ ด็ ก
วั ย รุ น .
อาตมาอยากจะขอทําความเขาใจวา ขอความที่จะบรรยายตอไปนี้ ขอ
ใหถือเปนเพียงความคิดเห็น ในฐานะที่อาตมาก็สนใจเรื่องนี้เปนพิเศษ และนาน
มาแล ว . ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะว า รู สึ ก ว า เรื่ อ งนี้ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ป น หน า ที่ ข องอาตมา
หรือ ของภิก ษุส งฆทั่ว ๆ ไปดว ย. เพราะฉะนั้น อยา ไดห วัง ที่จ ะไดฟง สิ่ง ที่เปน
หลักวิชาอะไรมาก ขอไดโปรดฟงในฐานะเปนความคิดเห็น แตเปนความคิดเห็น
ที่อาตมาไดพยายามนึกคิด ศึกษา สังเกตมาเปนเวลานาน พอที่จะนํามาแสดงให
เปนประโยชนไดบาง. และอีกอยางหนึ่ง ก็อยากจะขอบอกกลาวเสียดวยเลยวา
ขอใหยกเวนใหอาตมากลาวได ในฐานะเปนการกลาวอยางอิสระ หรือถาจะเรียก
วา เปนฝายแยงหรือเปนฝายคาน กับที่เขากลาว ๆ กันอยูบางก็ได ก็จะถูกกวา
หรือยิ่งกวานั้น ก็ควรจะใหเปนวา ใหอาตมามีหนาที่กลาวในฐานะที่ มองกันใน
แงที ่ค นอื ่น ไมม อง. หรือ จะเลยไปถึง วา มองกัน ในแงร า ย คือ ในแง
Pessimistic ไดยิ่งดี.
๔๘๙
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พุทธิกจริยธรรม

อาตมาจะไดกลาวอยางเปนอิสระ เพื่อใหที่ประชุมของเราไดฟงครบถวน.
ถามัวแตกลาวเหมือน ๆ กัน หรือกลาว โดยมุงหมายทางแงดีและแงสนับสนุนกัน
ไปหมด ก็เ ชื ่อ วา สิ ่ง ที ่ไ ดย ิน ไดฟ ง นั ้น ไมส มบูร ณแ น. นี ่ค ือ ขอ ที ่จ ะบอกให
ครูบาอาจารยทั้งหลาย กําหนดไวเปนขอแรก.
ทีนี้อ าตมาจะไดก ลา วถึง คํา ที่ใชเปน หัว ขอ วา จริย ธรรม. อาตมา
รูส ึก วา เรายัง ลํ า บากกัน มาก ในการใชคํ า ๆ นี ้ คือ เอาไปปนกัน กับ คํ า วา
ศีล ธรรม. บางคราวเราควรคํา นึง ถึง จริย ธรรม เราไปเรีย กศีล ธรรม, บางคราวเราคํ า นึง ถึง ศีล ธรรม ไปเรีย กจริย ธรรม ดัง นี ้เ ปน ตน . ฉะนั ้น อยากจะ
ขอซอ มความเขา ใจ หรือ ทํ า ความเขา ใจกัน ในพวกเรา ที ่เปน ผู ส นใจในเรื่อ งนี้
ดว ยกัน วา ถา อยา งไรเราจะใหคํ า วา ศีล ธรรมนี ้ ตรงกัน คํ า วา Moral หรือ
Morality. แ ล ะ ให คํ า ว า จ ริ ย ธ ร ร ม นั ้ น ต ร ง กั บ คํ า ว า อิ ธ ิ ค ส Ethics.
เพราะว าถ าเราไปดู ตํ ารั บ ตํ าราทั่ ว ๆ ไป เขาระบุ ไว ชั ด ว า Ethics นั้ น คื อ Philo
sophy ของ Morality. ทีนี ้ต ัว Morality กับ ตัว Philosophy ของ Morality
นั้นไม ใชสิ่งเดียวกัน เราเอาคําวา Ethics นี้ม าเป น คําที่เราเล็งถึงจริยธรรม และ
คํ า วา Morality มาเปน ศีล ธรรม จะงา ยขึ ้น และจะแยกกัน ไดด ี. คํ า วา
Ethics หรื อ จริ ย ธรรมนี ้ ม ั น ตรงกั น ตรงที ่ ว  า คิ ด ดู ใ ห ด ี ถ า เรารู  ภ าษ า
บาลี เท าที่ เราเรี ย นกั น มาแล วนี้ ก็ พ อจะเห็ น ได ว า จริ ย นี้ แปลว า ควรประพฤติ
หรือ พึง ประพฤติ ซึ ่ง ไมไ ดห มายความวา ประพฤติแ ลว นี ้ม ัน ชา งตรงกับ คํ า วา
Philosophy ซึ่ง เปนแตเรื่องคิดเรื่องฝน.
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สวนคําวาศีลธรรมนั้น ตองไปหมายถึง เรื่องที่กําลังประพฤติอยู หรือ
ประพฤติ แ ล ว เผอิ ญ ไปตรงกั บ คํ า ว า ศี ล ธรรม. ศี ล นี ้ ภาษาบาลี แ ปลว า
อยู  ต ามปกติ เป น อยู  ต ามปกติ หรื อ ซึ ่ ง เป น อยู  ต ามปกติ คื อ หมายความ
ว า ประพฤติ อ ยู  ห รื อ ประพฤติ แ ล ว . ถ า เอาศั พ ท คํ า เดี ย วกั น ก็ ค วรจะเป น
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จาริต ธรรมหรือ จารีต ซึ่ง แปลวา สิ่ง ซึ่ง ประพฤติแ ลว . จริย ธรรมนั้น แปลวา
เปนสิ่งที่พึงประพฤติ จะตองประพฤติ ตองเถียงตองถกกันอีกมาก สวนศีลธรรม
เอาที่กํา ลัง ประพฤติอ ยู. นี่แ หละ โดยตัว หนัง สือ ก็อํา นวยใหอ ยา งนี้อ ยูแ ลว
และโดยความหมายนั้นก็หมายความวาจริยธรรม หรือ Ethics นั้น อยูในรูป
ของปรัช ญา ที่ตอ งคิด ตอ งนึก บางทีก็เลยเตลิด เปด เปง ไปเปน เรื่อ งที่ไมเคย
ปฏิบ ัต ิเ ลยก็ม ี : เปน เรื ่อ งทฤษฎีล ว นไปเลย. สว นเรื ่อ งศีล ธรรม หรือ
Morality นี้ ตองทําอยูจริงๆ เปนปญหาเฉพาะหนา.
ถาเราจะถามกันขึ้นวา พระพุทธเจาเปนนักจริยธรรมหรือนักศีลธรรม ;
ตามหลักเกณฑอันนี้จะตองถือวาพระพุทธเจาเปนนักศีลธรรม ไมใชนักจริยธรรม.
พูด กัน ตรง ๆ พระพุท ธเจา ทา นเกลีย ด Philosophy อยา งยิ่ง คือ เรื่อ งที่พูด
กันแตทางหลักทฤษฎีหลักวิชานี้ ทานหัวเราะเยาะ ดูเปนเรื่องรุมราม ทานจึงเปน
นักศีลธรรม คือวา กลาวถึงแตที่อาจจะปฏิบัติไดทันที รีบดวนในปญหาเฉพาะ
หนา และความจริง มัน ก็เปน อยา งนั ้น ; เพราะเราก็เห็น กัน อยู วา เรื่อ งที ่จ ะ
ประพฤติเพื่อละความชั่วทําความดีนี้ มันไมยากอยูตรงที่เราไมรูวาอะไรเปนอะไร
มากนัก แตยากที่เราจะบังคับใหตัวเราประพฤติใหเปนอยางนั้นมันไมคอยจะ
ได นี่ เ ป น ข อ ยาก ; ฉะนั้ น ถ า จะถามว า พระพุ ท ธเจ า เป น อะไร ก็ จ ะต อ ง
ตอบว า เป น Morality มากกว า Ethicist คื อ ว า ท า นเป น นั ก ศี ล ธรรม
มากกวา นัก จริย ธรรม. ในประเทศไทยเรายัง ใชคํา สองคํา นี้กํา กวมกัน อยูใ น
บทที่เ ขีย นที่พูด . ถา อยา งไรเราเอาไปชว ยคิด กัน ดูวา เราจะยุติกัน อยา งนี้
เสี ย ที จ ะดี ไ หม คื อ ว า ถ า เป น จริ ย ธรรมก็ เ ล็ ง ถึ ง Ethics และศี ล ธรรมก็
เล็ ง ถึ ง Morality.
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ทีนี้เ รามาถึง ขอ ที่ เราจะพูด กัน ในวัน นี้ คือ ใน หัว ขอ ที่วา การ
สง เสริม จริย ธรรมแกเ ด็ก วัย รุน นี่ กํา กวมหรือ เปลา เล็ง ถึง Ethics หรือ วา
เล็ง ถึง Morality. อาตมาอยากจะถือ วา วัน นี้เ รามาเล็ง กัน ถึง ศีล ธรรมหรือ
ค ๑๐
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Morality มากกว า Ethics. อาจจะช า เกิ น ไปอย า งที ่ เ รี ย กกั น ว า กว า
ถั ่ว จะสุก งาก็ไ หม อะไรเหลา นี ้ ถา เราพูด กัน ในแงท ฤษฎี หรือ ปรัช ญา
หรื อ ตรรกวิ ท ยา หรื อ อะไรทํา นองนี้ . ฉะนั้ น อาตมาจึ ง กล า วถึ ง จริ ย ธรรม
ในหั วขอที่ หมายถึ งศี ลธรรมมากกวา คือหมายถึง Morality มากกวา Ethics.
ทีนี้ปญหาก็มีตอไปอีกวา คําวา ศีลธรรมนี้กวางมาก ทีนี้เราจํากัด
ความแคบเขา มาถึง ศีล ธรรมที่เ กี่ย วกับ เด็ก วัย รุน โดยเฉพาะ . เด็ก วัย รุน
โดยเฉพาะคื อ ป ญ หาเฉพาะหน า ป ญ หารี บ ด ว นของเรา ฉะนั้ น
สิ่งที่เรียกวาศีลธรรมในที่นี้ เราก็เล็ง เฉพาะเด็กวัยรุน . สําหรับ หัวขอบรรยาย
นี้อาตมาจะกลาวไปตามที่สะดวก ซึ่งจะใหหัวขอวา
ขอ ที่ ๑ โรคของเด็ก วัย รุน คํา วา โรคนี้ห มายถึง สิ่ง ที่เ ราไมพึง
ปรารถนา
ขอที่ ๒ สมุฏฐานของโรค
ขอที่ ๓ หมอ หรือผูวิจัย หรือผูรักษาโรคนั้น
ข อ ที ่ ๔ อํ า นาจการใช ย า หรื อ Motive ต า ง ๆ ที ่ จ ะให
เด็ ก นั้ น กิ น ยา
ขอที่ ๕ ยาที่ใชรักษาโรค
ขอที่ ๖ ภาวะที่เรียกวาไมมีโรค นั้นเราจะเอาอยางไรกันแน
ขอที่ ๗ สรุปเคาโครง เหลานี้พอเปนเครื่องจดจําไดงาย
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แม จ ากหั ว ข อ เหล า นี้ ก็ เ ห็ น ได ว า อาตมาเอาตามชอบใจ ไม
ใชถือ ตามหลัก ทั่ว ไปที่เ ขาถือ กัน นั้น . เชน จะกลา วถึง ภาวะที่ไ มมีโ รค ที่จ ะ
เอาอยางไรกันแน นี้ก็ไปกลาวในตอนสุดทาย เปนตน ; แตขอใหลองติดตาม
ฟงกันดู จะรูสึกวาฟงยากหรือฟงงายไดดวยตัวเอง.
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๑. โรคของเด็กวัยรุน
สํา หรับ ปญ หาที่ ๑ คือ โรคของเด็ก วัย รุน นี้ อาตมาใชคํา วา
โรค เพราะวาเปนคําที่เคยใชในพระคัมภีรในภาษาบาลี ในเมื่อเล็งถึงอาการ
หรือภาวะอยางนี้โดยเรียกวา โรคทางจิต หรือโรคทางกิเลส หรือโรคทาง
วิ ญ ญาณ แล ว แต จ ะเรี ย ก. ภาวะที่ ค นถู ก กิ เ ลสครอบงํา แล ว กระทํา ไป
ในลัก ษณะที่ไ มนา ดู ไมนา ปรารถนา นี้เ รีย กวา โรค มีใ ชอ ยูใ นภาษาบาลี
เพราะฉะนั้นเราจึงไดคําวาโรคนี้มีความหมายเปน ๓ ชนิดเปนอยางนอย คือ โรค
ทางร า งกาย โดยตรง นี่ ไ ม ต อ งพู ด ถึ ง ; และโรคทางจิ ต ส ว นที่ เ นื่ อ งกั น
อยูกับ กายนับ ตั้ง แตป ระสาทเปน ตน ไป นี้เราก็ไ มตอ งพูด ถึง ; แตยัง มีโ รคที่
สาม คือ โรคทางวิญ ญาณลวน ๆ ไดแ กทางจิตที่ไมเกี่ยวกับกายลว น ๆ ; คือ
ทางสติปญ ญาความคิด เห็น หรือ อะไรทํา นองนี้. สํา หรับ โรคทางกายกับ โรค
ทางจิตโดยตรงนั้นขอแยกเปนอีกเรื่องหนึ่ง มีโรงพยาบาลมีอะไรเปนเจาหนาที่
พร อ มแล ว ; ส ว นโรคทางวิ ญ ญาณนี่ ก็ คื อ โรคทางศี ล ธรรม หรื อ โรคทาง
จริ ย ธรรมนี่เอง แลวแตจะเรียก. ถาจะนิยามความหมายของคํา ๆ นี้ ก็คือวา
ภาวะที่กิเลสครอบงําจิต จนตั้ง จิต ไวผิด แลวมีการกระทําไปตามใจตัวเอง;
อยา งนี้ทั้ง นั้น ไมวา จะเปน กิเลสชนิด ไหนก็มีลัก ษณะอยา งนี้ทั้ง นั้น . แมโรคที่
เกิดแกเด็กวัยรุนของเรา ก็กําลังเปนอยางนี้ทั้งนั้น คือมีกิเลสครอบงําจิตจนตั้งจิต
ไวผิด และมีก ารกระทํา ไปตามใจตัว เอง ; เพราะฉะนั้น จึง ถือ ไดวา เรากํา ลัง
ถื อ ว า เด็ ก วั ย รุ น ของเรากํา ลั ง เป น โรคทางจริ ย ธรรม หรื อ ทางศี ล ธรรม.
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ยังมีขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับอาการของโรค เราอาจจะใชคํากํากวมหรือ
กวางเกิน ไปก็ได ในเมื่อ พูด วา “เด็ก วัย รุน ” เฉย ๆ เพราะคํา วา เด็ก วัย รุน นี้
มีห ลายระดับ หลายประเภท. ขอใหนึก ถึง เรื่อ งนี้ใ หม าก อยา ไดวิจัย อยา ง
คลุมเครืออยางกวาง ๆ เปนเรื่องเดียว : ขอใหแยกเด็กวัยรุนที่กําลังเปนโรคนี้
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อยา งนอ ยก็ใ หมีอ ยู ๓ ระดับ . มัน เปน การตา งกัน มากในสว นขอ เท็จ จริง ที่
ปลีกยอย ; แมวามันจะเหมือนกันหมดในเปนสวนใหญ. ในสวนใหญนั้นเรา
ไปเล็งกันวา ศีลธรรมของเด็กวัยรุนไมดีขึ้นตามที่การศึกษาของ โลกกาวหนาไป.
นี่เหมือนกันหมด ไมวาเด็กวัยไหน ประเภทไหน ระดับไหน ; หรือวาศีลธรรม
ของเด็กวัยรุนยิ่งเลวลงไปกวาระดับของการศึกษาของโลกที่กาวหนา ดังนี้ก็ตาม
นี่ขอใหมองในขอเท็จจริงที่รวม ๆ กันอยางเดียวเสียกอนอยางนี้ : เดี๋ยวนี้เรา
ยอมรับ วา ในทางฟสิค ส เรารูส ึก วา เด็ก ๆ ของเราเกิด มานี้ส วยมาก รูป รา ง
หนา ตาแฉลมแชมชอยงดงามมากกวาเมื่อยี่สิบสามสิบสี่สิบปมาแลว นี่เปนขอ
เท็จจริงที่ใคร ๆ ก็จะสังเกตเห็น นี่เปนปญหาอีกทางหนึ่งทางจิตวิทยาหรือทาง
ชีววิทยาอะไรก็ตาม ; แตเราดูแลวก็จะเห็นวา การที่เด็ก ๆ ของเราเกิดมาสวย
ขึ้น มาแตในทองมากขึ้นนี่ มันไมไดหมายความวา ทางจิตใจของแกดีขึ้นดวย :
เรากลับไปพบวาพอเด็ก ๆ ของเราโตขึ้นมา โตขึ้นมา ทางวิชาหรือทางปญญา
นี่ม ัน สูง ขึ้น , แตท างจริย ธรรมไมเ ปน อยา งนั ้น มัน กลับ จะลดลง. นี ่ล อง
เขีย นเปน กราฟดูวามันจะเปนอยางไรตามอายุที่เพิ่มขึ้น : เด็กอายุมากขึ้น เลข
ดรรชนีทางวิชาทางปญญาพุงขึ้นไปในทางสูง แตเลขดรรชนีย ในทางศีลธรรม
กลับ พุง กลับ ในทางตรงกัน ขา ม ลงไปในทางต่ํา ; นี่ เปน ขอ เท็จ จริง รวม ๆ
ทั่วไป.
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แตการที่เราจะใชขอเท็จจริงอยางเดียวนี้ แกปญหาแกเด็กทุกระดับนี่
ดูจ ะไมได เพราะจะตอ งแยกเด็ก ๆ ที่กําลังมีปญ หานี่แ หละ ตามความเปน
โรคของเด็ ก อย า งน อ ยสั ก ๓ ระดั บ ดั ง ที่ ก ล า วนั้ น . เช น ว า ระดั บ แรกเรา
เล็ ง ถึ ง ต่ํา สุ ด คือถึงขนาดเปนอัน ธพาล ตามที่เรามีศัพ ทเรียกกันทุกวันนี้วา
อัน ธพาล ; ที่รองลงไปเปนระดับ ที่สองก็เรียกวา ขนาดที่วา อาจจะเปน คน
อั น ธพาลในอนาคต คื อ มี เ ค า เงื่ อ นว า จะเดิ น ผิ ด ทาง. ส ว นในระดั บ ที่ ส าม
นั้น เราเอาแตเ พีย งวา เขายัง ไมป ลอดภัย ในทางจิต ในทางวิญ ญาณ : ไมถึง
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ขนาดเปนอันธพาล หรือจะเปนอันธพาล แตวาจะเปนผูที่มีทุกขทรมานในทางจิต
ในทางวิญญาณโดยสวนตัวเขาเอง เชน เขารองไหเกง เอาแตใจตัวเองเกง กระทั ่ง โรคประสาทงา ยๆ กระทั ่ง ฆา ตัว ตายไปงา ยๆ ในที ่ส ุด อยา งนี ้เ รีย กวา
โรคทางวิญญาณดวยเหมือนกัน ; แตไมใชขนาดที่เปนอันธพาล.
เด็กขนาดที่เปนอันธพาลนั้น ครูบาอาจารยควรจะตั้งขอสังเกตวา มีมาก
ไมน อ ย แตไ มค อ ยมาเกี ่ย วขอ งกับ วงการของครูบ าอาจารย. สว นอาตมา
กลับ เห็น วา ประเภทนี ้น า วิต กอยา งยิ ่ง อัน ตรายอยา งยิ ่ง . อาตมาขอเวลา
ยกตัว อยา งสัก เล็ก นอ ยวา เด็ก ขนาดวัย รุน นี่ เปน ลูก จา งคนจีน ไปทาสีที่วัด ;
เขาทําอยางที่เรีย กวา ใชไมได มีจิต ใจที่ไมเปน ปกติ พอเราทัก ทวงเขาเรื่อ งทาสี
ไมทํา ตามวิธีข องสีช นิด นั้น เขาก็โ กรธ แตเ ขาไมโ กรธอยา งเดีย ว เขาประชด
หรือ เขาแกลง กระทํ า ใหมัน ผิด วิธียิ่ง ขึ้น ไปอีก ; พูด อะไรไมคอ ยไดยิน งึม งํา ๆ
อยูในคอ ซึ่งเรารูได วาเป นคําหยาบ ; และแม การพู ดจาของเขา ในระหวางทํ างาน
กับเพื่อนของเขานี้ ลวนแตตะโกนกันดวยคําหยาบ จนเรารูสึกเศราวา สิ่งสวยงาม
ของเรานี้ ทําไมถูกสรางโดยคนที่พูดหยาบ และมีความประพฤติที่เราไมเคยเห็น
มากอ น; ในวัด ของเราไมเ คยมีใ ครขวา งปาผลหมากรากไม; เพิ่ง จะมีค ราวนี้.
ผลที่สุด วัด รุน สองคนนี้ ก็ถูก นายจา งของเขาสง กลับ . เราพิจ ารณาดูเ ถอะวา
การทําเชน นั้น เขาเองไมไดรับ ประโยชนอ ะไร, เราก็พ ลอยเสีย ประโยชน, นาย
จางของเราก็พ ลอยเสียประโยชน; เพราะวาแทนที่นายจางของเขาจะไดทํางาน
มากออกไปอี ก เรากลั บ ตั ด งานลงไปอี ก มาก ไม ใ ห เ ขาทํ า . นี ่ เ รี ย กว า
นายจางของเขาเสียประโยชน เราก็เสียประโยชน เจาตัววัยรุนเองก็เสียประโยชน.
นี ่เ รีย กวา เปน ปญ หาดว น เปน ปญ หาเฉพาะหนา . มัน คงจะมีทั ่ว ไปไมเ ฉพาะ
แตร ายนี ้ ที ่เ อามาเปน ตัว อยา ง. ขอไดโ ปรดคิด ดูว า วัย รุน ของเรามีร ะดับ
อยางนี้อยูระดับหนึ่ง. สวนระดับที่จะเปนคนคดโกง ในอนาคตนั้น มันยังเสี่ยงอยู,
ค. ๑๑
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ยัง ไมแ น. ถึง แมวา ในระดับ ที่ส าม ที่จ ะรอ งใหเ กง จะเปน โรคเสน ประสาท
ในที่สุด จะฆาตัวตายไดงาย ๆ นี่เราก็เปนหวงเหมือนกัน; ฉะนั้น ขอใหครูบ า
อาจารยนึก ถึงเด็ก วัยรุน อยางนอยเปน สามระดับ ดังที่ก ลว วแลว; ขออยาได
ใชกฎเกณฑอะไร ๆ เหมือน ๆ กันไปหมด มันดูนาขัน และเปนความเขลา.
เราลองคิดดู ก็จะเห็นไดวาโลกเราทั้งโลก เดี๋ยวนี้มีหลักเกณฑอะไรที่
นากลัวอยูหลายอยาง เชนกฎหมายออกไวอยางไร สําหรับประเทศไหนก็ตาม
ก็ใชสําหรับคนทุกระดับ; อยางนี้มันถูกหรือไมถูก ลองคิดดู : กฎหมายที่ดีเกิน
ไปนั้น กลับจะเปนอันตรายอยางยิ่ง คือเยิ่นเยอในการที่จะใชกฎหมาย กวาจะ
ไดทํา อะไรลงไป แมแ กค นที่ค นทั้ง บา นทั้งเมือ งก็เห็น วา ไมไ หวแลว . นี่คือ กฎ
หมาย ดี เ กิ น ไป กฎหมายฉบั บ เดี ย วใช กั บ คนทุ ก ระดั บ . อาตมาเชื่ อ ว า มั น
ผิ ด กั บ หลักของพระพุทธเจา : พระพุทธเจาทานตรัสยืนยันเองวา ทานใชอุบาย
หยาบแกคนหยาบ; ทานใชอุบายปราณีตแกคนปราณีต; แลวทานก็ฆาคนที่
ควรฆ า เสี ย เลย อย า งนี้ เ ป น ต น . นี่ ส รุ ป ว า มนุ ษ ย เ ราในโลกนี้ เ วลานี้ มี
อะไรประหลาดๆ ซึ่งเขาใจไมได และก็ทําใหปญ หาในโลกนี้มันมากขึ้นๆ จน
มนุษยแกไมไหว เพราะวามีความเขลาในอะไรหลายๆ อยาง อยูเปนธรรมดา.
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ทีนี้ก็มาถึงเด็กของเรา ก็พลอยมีอาการอยางเดียวกันกับที่วานี้ คือวา
กฎหรือ ระเบีย บตา ง ๆ ที่มัน ไมไ ดจัด ใหถูก กับ ระดับ นี่ก็เปน ผลรา ยอยูแ ลว ;
นอกนั้น เด็ก ๆ ของเราก็กํา ลัง เดิน ไปในทางที่จ ะเปน ปญ หายุง ยากมากขึ้น
เพราะสิ่ง แวดลอ ม. คิด ดูวา เด็ก ๆ ของเราเดี๋ย วนี้ จะแกงใบมะขามออ นกิน
ก็ไมเปน เพราะวาไมมีในตํารากับขาวชั้นดีของคนสมัยนี้เปนตน เขาทะเยอทะยาน
ไปในทางอื่น ; แตแลวอยาลืมวาการที่ทะเยอทะยาน ในเรื่องกินเรื่องอยูนี่แหละ
เปนปญหาอันรายกาจอันหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความเสื่อมทรามในทางจิตใจ. เรา
ควรจะนึกถึงปญหาในเรื่องเด็กทะเยอทะยาน ในเรื่องการกินอยูนี้ ใหมากดวย.
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อาตมาจะยกตัวอยางขันๆ สักเรื่องหนึ่งวา เมื่อคราวหนึ่งไปติดตอหาแทนพิมพที่
จะใชพิมพหนังสือ ไปพบที่รานเอเยนต แทนพิมพจากประเทศจีน ซึ่งมีราคาถูก
มาก ทั้งๆ ที่คุณสมบัติมันก็ไมตางกันนัก ก็เลยถามเปนทํานองเยา ๆ เอเยนต
ที่ขายวา ทําไมมันขายถูกนัก มันคงจะใชอะไรอะไรไมไดกระมัง. แตเขารูวา
เราก็รู เขาตอบอยางที่นาหวัววา คนจีนนี่นอนกับพื้น แลวกินหัวผักกาด สวน
ฝรั่งนั้นตองนอนเตียง แลวกินหมูกินไก ฉะนั้น จึงทําแทนพิมพขายใหในราคา
เทา กัน ไมไ ด ในเมื ่อ คุณ สมบัต ิเ ทา กัน . นี ่ล องคิด ดูเ รื่อ งอยา งนี ้ว า เปน
ปญหาสําคัญมากนอยอยางไรที่เกี่ยวกับการกินอยู. เราเคยไดยินไดฟงเพื่อนคน
ญี่ปุนเลาใหฟงถึงขนาดวา นายกรัฐมนตรีญี่ปุนบางคน ก็มาจากเด็กขายเตาฮวย
แลวเปนเด็กขายหนังสือพิมพ แลวก็เปนนักหนังสือพิมพ; เพราะวาเขาผานการ
กินอยูอยางต่ําๆ ขนาดคนชั้นอธิบดี ในครอบครัวนั้น ก็ยังกินอาหารดวยหัวผักกาดเชนนี้เปนตน ฉะนั้น จึงมีความนึกคิดไปคนละอยางกับคนที่เปนอยูกันตรงกัน
ขาม บางทีจะเปนเพราะเหตุนี้ก็ได ที่เราเห็นประชาธิปไตยของญี่ปุนนั้นไมลุมๆ
ดอนๆ ไมตองใชกําลังทหาร ไมตองใชอะไรทํานองนี้ก็ได; เพราะวายึดหลัก
ที่ใกลชิดธรรมชาติมากกวา.
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เดี๋ยวนี้เรากําลังมองเห็นวา เด็ก ๆ ของเรากําลังทะเยอทะยาน มุงมาด
เร็วเกินไปในเรื่องเหลานี้ ซึ่งเปนปญหา หรือ เปนปจจัยอันหนึ่งดวยเหมือนกัน ที่
ทําใหเขาไมสํารวมระวังในเรื่องศีลธรรม. ถาหากวายิ่งมีความทะเยอทะยาน
มากในเรื่องนี้ ก็ยิ่งเห็นแกได เห็นแกเงิน เห็นแกความสนุกสนาน ที่จะไดจาก
เงิน ไมคอ ยคํา นึง ถึง ศีล ธรรม เดี๋ย วนี้มีพูด กัน วา เด็ก ๆ ที่จ ะเขา เรีย น จะ
ตองเสียคาอะไรๆ ที่ไมถูกตองตามระเบียบมาก; เด็กๆ บางคนถึงกับน้ําตาไหล
พอแมก็น้ําตาไหล; นี่ก็เปนมูลเหตุอันหนึ่งเหมือนกัน ที่จะทําใหเด็กของเราเสียหายยุบ ยับ ไปหมด ในทางจิต ใจ. เขาคงจะคิด ขนาดที่เรีย กวา “ลา นแคน ”
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ก็ไ ด คือ วาเขาเรียนสําเร็จโตขึ้นเมื่อไหร เขาจะแกตัวในทางนี้ใหมากยิ่งขึ้นอีก
เพราะเขาตองเสียเงิน อยางน้ําตาไหล จึงจะเขาเรียนในที่แหงหนึ่ง แหงใด ได
อยางนี้เปนตน. เพราะฉะนั้นเราจะตองชวยกันสอดสองใหกวางขวาง ที่เกี่ยว
กับโรคของเด็ก หรือ สมุฏฐานแหงโรคของเด็ก ใหทั่วถึงในขอ เท็จจริงตาง ๆ.
ทั้งหมดนี้เรียกวา อาการโรคของเด็กวัยรุน เทาที่เปนอยูจริง.

๒. สมุ ฏ ฐานของโรค
ที่นี้ อาตมาอยากจะกลาวถึงขอที่สอง ที่เรียกวา สมุฏฐานของโรค.
สมุ ฏ ฐานของโรคเด็ ก วั ย รุ น . ส ว นใหญ เ ราควรเพ ง เล็ ง ไปถึ ง ข อ ที่ ว า เขา
ลื ม ตาขึ้ น มาในโลกนี้ ในทามกลางแหงสิ่งที่ยั่วยวน ใหเขาเหยียบย่ําศีลธรรม.
เขาลืมตามาในโลกนี้ ในทามกลางสิ่งยั่วยวนมากมาย เชนวาในโลกนี้เต็มไปดวย
สิ่งที่เปนเสนหหรือวัตถุนิยม คือ ความสุขสนุกสนาน เอร็ดอรอย ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไมมีที่สิ้นสุด, ไมมีทางที่จะสิ้นสุด ; มองๆ ก็ไมมีที่สิ้น
สุด; มีแตมากยิ่งขึ้น. นี่เรียกวา เสนหของวัตถุนิยมในโลกเต็มทั่วไปหมด.
เด็กลืมตาขึ้นมาก็ถูกมอมใหมึนเมาดวยเสนหเหลานี้เสียแลว. เสียงที่สมัยกอน
เขาพูดกระซิบกันแตในที่ลับ เดี๋ยวนี้เสียงชนิดนั้น มาดังกองอยูในวิทยุกระจายเสี ย ง ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น . นี่ เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง อย า งไร ก็ ข อให ล องตั้ ง ใจฟ ง
สังเกต อุตสาหทนฟง วาคําที่โสกกะโดก ไมควรจะพูดในที่สาธารณะ นี้มีอยูใน
บทเพลงสมัยใหม; เปนเพลงเกี่ยวกับเพศ และ เพลงเกี่ยวกับอะไรตาง ๆ นี่ ซึ่ง
คําพูดทํานองนั้น จะพูดในที่แจงไดก็แตหญิงโสเภณี หรือวาหญิงชั้นเลวที่สุด คน
ธรรมดา ถือเปนเรื่องที่ไมพูด หรือพูดในที่ลับ ในที่กระซิบ แตเดี๋ยวนี้มันกลาย
เปนวา ทุกหนทุกแหง ทุกเวลา จะมีเสียงเหลานี้. ขอใหสังเกตเอาเอง
อาตมาจะไมกลาวโดยละเอียด. อีกทางหนึ่ง ก็คือภาพตาง ๆ ที่สมัยกอ น
จะเห็นไดเฉพาะในที่ระโหฐาน แตเดี๋ยวนี้มันปรากฏไปทั่วไปหมด ตามขางถนน
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ทั่วไป. เดี๋ยวนี้คนอยากจะไดเงินมากเกินไป โดยไมตองคํานึง มันก็มีการ
ใช ก ลอุบายกลโกงที่จะเอาเรื่องลามกอาจารมาเคลือบคลุมดวยศิลป กลายเปน
นิยมกันวา ไมใชลามกอนาจาร แตวา ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุนนั้น ไมเปน
อยางนั้น มันคงมีผลอยางเดียวกับเรื่องลามกอนาจารอยูเรื่อย คือยอมจิตใจ
ของเด็กใหหันเห ใหเอียงไปในทางต่ําอยูเสมอไป.
ทีนี้ยิ่งเมื่อผูใหญจํานวนหนึ่ง ทําตนเปนตัวอยางในการบูชาความสุขใน
ทางวัตถุ ในทางเนื้อหนังกันอยางรุนแรง เต็มไปหมด เด็ก ๆ ก็เหลือจะเปน
อยางอื่นได: เด็กๆ ก็กลายเปนผูหลงบูชาเรื่องทางเพศ หรือบูชาความรูสึก
ในทางเพศนี้ ยิ่งกวาจะบูชาความเปนสุภาพบุรุษ หรือความรูสึกผิดชอบชั่วดี
หรือแมแตสิ่งที่เรียกวาพระพุทธเจา. นี่คือการที่เด็กๆ ของเราหมุนเวียนไป
อยางไร ดวยอํานาจสมุฏฐานของโรคเหลานี้.
ยังมีสื่อมวลชนตางๆ เชนวิทยุหรือหนังสือพิมพ หรือการโฆษณา
อยางใดๆ ก็มุงแตจะหาเงิน และเมื่อจับจุดไดวาเรื่องทางเพศเปนเรื่องที่หาเงิน
ไดงาย ก็เอาเรื่องลามกอนาจารเหลานั้นมารกลบเกลื่อนดวยศิลปตางๆ เพื่อจะให
ขายไดหรือโฆษณาไดโดยไมผิดกฎหมาย อาตมาอยากจะยืนยันวา แมแตใน
หนังสือพิมพที่เรียกวาหนังสือพิมพชั้นดี ในความควบคุมของครูบาอาจารย ก็ยัง
มี ; ฉะนั้นจึงขอใหสังเกตดูอยางละเอียดดวยจิตใจที่ปกติเสียกอน.
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สําหรับคําวาอนาจารนี้ ทางภาษาธรรม มีความหมายจํากัดวามันทําลาย
หิ ริ โ อตตั ป ปะ หรื อ ว า แม แ ต เ ขย า ความมั่ น คงของหิ ริ โ อตตั ป ปะ. เดี๋ ย วนี้
คนทั่วไปเขาจะใหความหมายของคํานี้กันอยางไร หรือตางประเทศเขาใหความ
หมายของคํานี้กันอยางไร อาตมาไมทราบ; แตถาถือตามทางธรรมแลว เรา
ถือวาสิ่งที่ทําลายความรูสึกของหิริโอตตัปปะ หรือวาเขยาความมั่นคงของหิริ
โอตตัปปะแลวก็ชื่อวาอนาจาร. ในหนังสือพิมพชั้นดีบางฉบับมีเรื่องอานเลน
ค. ๑๒
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ที่ถือกันวาชั้นดี โดยนักประพันธชั้นดี ก็มีอาการอยางนี้ คือมีเรื่องอนาจาร
ที่เคลือบคลุมดวยอะไรบางอยางไวลอใหคนซื้อ.
ทีนี้ดูตอไปจนถึงเพลงและดนตรี ก็ขอใหสังเกตดูใหดีๆ วา มันกําลัง
เปลี่ยนอยางหนามือเปนหลังมือ . สิ่งที่เรียกวาดนตรี หรือเพลง หรือ ศิลป
ของการรายรํารวมๆ กันทั้งหมดนี้ ในครั้งแรกที่สุดที่มนุษยไดยอมรับคุณคา
ของสิ่งเหลานี้นั้น ก็เพื่อระงับความหมนหมองจิตใจ ระงับความพลุงพลาน
ดิ้นรนกระเสือกกระสน หรือความเครียดของจิตใจ ใหกลับไปสูภาวะปกติ ;
ฉะนั้นดนตรี หรือบทรํา หรือทารํา หรือบทเพลงตาง ๆ จึงมีความนุมนวล
เยือกเย็น โดยเฉพาะบทเพลงดนตรีหรือทารําของชาวตะวันออกเรา; และโดย
เฉพาะคนไทย. เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนไปตามพวกตะวันตกหรือพวกตรงกันขาม
ดนตรี เพลง ทารําระบําตางๆ เหลานี้เลยกลายเปนหวังผลเพื่อการยั่วยุใหแรงขึ้น
ไม ใ ช เ พื่ อ หยุ ด เพื่ อ พั ก เพื่ อ ความลดไปสู ป กติ ; คื อ ไม เ ป น Relaxation ;
แตกลับเปนเรื่องกระตุนใหแรงไปกวาธรรมดา; เปนการผิดความมุงหมายอัน
แทจริงของดนตรี หรือของสิ่งเหลานี้ ตามที่พระเปนเจาไดสรางและกําหนดมาให
เรียกวาเราฝาฝนความประสงคของพระเปนเจา หรือของธรรมชาติ กันโดยตรง
ในเรื่องนี้; ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจึงมีแตบทเพลง หรือทารํา หรืออะไรที่เราตาม
กนพวกตะวันตก ก็มีแตเรื่องยุใหเรารอน แทนที่จะใหหยุดสงบลงมาเปนความ
เยือกเย็น. ทีนี้เมื่อเด็กวัยรุงของเราหันไปนิยมดนตรีบทเพลงทารําอะไรใน
ทํา นองนี้ เ ข า มั น จะเป น อย า งไร ? มั น ก็ ทิ้ ง ความเป น ไทยไปหมด ! และ
ไมไดรับผลที่ถูกตองของสิ่งเหลานี้; จึงขอใหคิดวาเรากําลังทําผิดตอเรื่องนี้.
แมในที่สุดแตวาละครในสมัยโบราณ ในอินเดีย หรือแมแตในยุโรปเชนในสมัย
เช็คสเปยร เราก็พบวาละครใชผูชายลวน จะแสดงตัวไหนก็ใชผูชายลวนทั้งชุด;
กับสมัยนี้ซึ่งใชผูหญิงเปนหญิง ผูชายเปนผูชาย แลวก็ใชกิริยาทาทางที่มัน
รุนแรง กวาธรรมดา เหลานี้แลวมันจะมีผลเหมือนกันไดอยางไร. นี่แปลวา
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สมุฏฐานแหงโรคของเด็กวัยรุนมีมาก และรุนแรง และกวางขวางออกไปอยางนี้;
เรียกวา เขาเกิดมา ในทามกลาง สิ่งยั่วยุใหเปนไป ในทางทีจ่ ะเหยียบย่ํา ศีลธรรม
อยางนี้.
ทีนี้มองดูใหแคบเขามาอีกในเรื่องใกลๆ ตัวเรา. ตัวอยางที่เราทํา
กันอยู ที่จะยอมนิสัยเด็กๆ ของเรานั้น มีอยูหลายอยางซึ่งนาสงสัยวา จะเปน
เรื่องที่ไมถูก เปนเรื่องที่นาละอาย. ตัวอยางอันแรก เชนเกิดระเบียบให
หยุดราชการชดเชยวันบางวันที่เปนวันหยุดแตเผอิญไปตรงกับวันอาทิตย อยางนี้
มันหมายความวาเปนยังไงกันแน. หมายความวาเปนความเห็นแกตัวจัด ไม
เห็นแกสวนรวม ไมเห็นแกชาติ ใชหรือไมใช ? เชนวา ปนี้จะตองหยุดใน
วันจันทรที่ ๓ เกี่ยวกับการชดเชยวันแรงงานของชาติ; หรือวาจะตองหยุดวัน
จันทรที่ ๑๗ เพื่อชดเชยวันวิสาขะที่ตรงกับวันอาทิตย; หรือจะตองหยุดวันจันทร
ที่ ๒๕ ชดเชยวันปยมหาราช; หรือวาจะตองหยุดวันจันทรที่ ๖ ธันวาคม ชดเชย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา. นี่เราคิดดูกันทีวา วันหนึ่งนั้นก็เปนวันของชาติ แต
ว า เราไม ย อมเสี ย เปรี ย บให แ ก ช าติ ตึ ง เครี ย ดต อ ชาติ ; ในวั น หยุ ด วิ ส าขะ
ตองชดเชยนั้น ก็แปลวา เราไมยอมเสียเปรียบใหแกศาสนา ยังจะเรียกรอง
เอาวันหนึ่งวันนั้นมาหยุดชดเชยอีก ; ในวันหนึ่ง เราก็ไมยอมเสียเปรียบใหแก
พระเจาอยูหัว ที่เราจะตองหยุดชดเชยอีกวันหนึ่งทั้งๆ ที่เปนวันเฉลิมพระชนม
พรรษา. ความมุ ง หมายในเรื่ อ งนี้ นี้ จะอย า งไรก็ ไ ม ท ราบ แต ว า ผล
ปฏิกิริยานั้น คงจะยอนนิสัยเด็กๆ ใหเปนคนไมยอมเสียเปรียบแมแตนิดเดียว
แม แ ต แ ก ช าติ แม แ ก ศ าสนา แก พ ระมหากษั ต ริ ย . อาตมารู สึ ก ว า ข อ นี้
ไมมีใครเจตนาก็ได ไมมีใครนึกก็ได; แตถาวา โดยแทจริงมันเปนเรื่องยอม
นิ สั ย เด็ ก ๆ ของเรา ให มี นิ สั ย ตึ ง เครี ย ด เอาเปรี ย บ ไม ย อมเสี ย เปรี ย บ,
ของภัย, หรือถาจะใชคําวาทําใหเปนคนหนาไหวหลังหลอกไปก็ยังได; คือ
ปากวาเปนคนเห็นแกชาติ เห็นแกศาสนา เห็นแกพระมหากษัตริย แตวาหยุด
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ตองหยุดไมยอมชดเชย ไมยอมเสียสละ ตองเรียกการชดเชย. นี่เราจะเอา
อยางฝรั่งหรือเอาอยางใครก็สุดแท นั่นมันเปนอีกเรื่องหนึ่ง; แตวาผลมันไม
อยูในลักษณะที่จะกลอมเกลานิสัยเด็กๆ ที่เปนพุทธบริษัท ซึ่งนิยมการเสียสละ
เลย; มั น ฝ น ต อ หลั ก เกณฑ ข องพระพุ ท ธเจ า ไปหมด. อาตมาขอร อ งให
เอาไปคิด จะถูกหรือไมถูกนี่ ก็เอาไปคิด; แตเปนหวงวาปูยาตายายของ
เราไมเคยตึงเครียดอยางนี้ บรรพบุรุษของเราไมเคยตึงเครียดอยางนี้ ทีนี้
เด็กๆ ของเราตอไปจะเปนคนตึงเครียดแมแตแกสิ่งที่เรียกวาชาติ ศาสนา พระ
มหากษั ต ริ ย ฉะนั้ น จึ ง รู สึ ก ว า เป น ห ว ง เพราะว า เด็ ก ๆ เขาเกิ ด มาในโลก
นี้ มาพบอยางนี้ แลวก็เปนนิสัยไปเลย โดยไมไดวิพากษวิจารณ.
ทีนี้ เรามองกันตอไปวา เด็กๆ สมัยนี้เติบโตขึ้นมาในทามกลาง
สิ่งบํารุงบําเรอที่ไมสมดุลย คือเกินพอดี: เด็กๆ เกิดมาไดรับความทะนุ
ถนอมบํารุงบําเรอเกินพอดี ไมเหมือนกับเด็กๆ สมัยเราที่มีอายุ ๕๐ - ๖๐;
ฉะนั้น เด็กๆ เหลานี้จะมีนิสัยอยางไร พรอมที่จะเปนอยางไร ขอใหชวยเอาไป
วิ จั ย ดู ด ว ย. เด็ ก ๆ เกิ ด มามี ข องเล น ของกิ น ของดู เช น ที . วี . อะไร
เหลานี้เปนของธรรมดาไปหมด ไมมีความหมายวาจะตองหามาดวยความยาก
ลําบาก จนคลายๆ กับวา เด็กๆ สมัยนี้เขาจะเรียกรองสิทธิวา เพราะวาเขา
เกิ ด มา เขาต อ งมี ที . วี . ดู ; เพราะว า เขาเกิ ด มา ไม ต อ งทํา อะไร. นี่
ถาเปนอยางนี้แลวก็แปลวาเด็กนั้นมีจิตใจอยูในสภาพที่นาวิตกอยางยิ่ง จะตอง
มีอะไรมาถวงใหสมดุลย; มิฉะนั้น จะเกิดปญหายุงยากแกครูบาอาจารยนี้มาก
ขึ้นทุกที.
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ก็ตาม จะตองมีสิ่งที่เรียกวา Motive คือสิ่งที่จะกระตุนใจจรรโลงใจใหเขานิยม
ยินดีที่จะเสียสละเพื่อประพฤติเพื่อกระทําในระบบนั้นๆ ; โดยเฉพาะสําหรับสิ่ง
ที่ เ รี ย กว า ศี ล ธรรมด ว ยแล ว สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า Motive นี้ จํา เป น อย า งยิ่ ง ;
เพราะฉะนั้นนักศีลธรรมเขาจึงจัดไวในฐานะเปนปญหาอันหนึ่ง ที่จะตองพิจารณา
อย า งยิ่ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของศี ล ธรรม. เด็ ก ๆ สมั ย นี้ ข าด Motive ทาง
ศี ล ธรรม เรี ย กว า หมดทั้ ง ๓ ประการก็ ไ ด . Motive ทางศี ล ธรรมนี้ เรา
ถือเอาตามที่นักศีลธรรมทั่วไปเขาลงมติกันวา (๑) Religious Motive; Motive
ตามทางศาสนา; นี้หมายความวา อยากจะไปสวรรค หรือ อยากจะไดดี แลว
ก็กลัวนรก และเปนสิ่งที่ปูยาตายายของเราเคยมีมากมาย : ปูยาตายายของเรา
กลัวตกนรก และก็อยากไดไปสวรรค; ความรูสึกอันนี้เปน Motive ในทาง
ศาสนาที่ใหประพฤติทางศีลธรรมอยางเต็มที่ ดวยความสมัครใจ. เดี๋ยวนี้
เด็กๆ ของเราก็ขาด Motive นี้ไปหมด เพราะเขาไมกลัวนรก หรือเขาไม
อยากได ส วรรค . (๒) Social Motive หรื อ Motive ทางสั ง คม;
คือความรูจักละอายตอสังคม ไมอยากใหใครหัวเราะเยาะ ไมอยากใหใคร
ดูหมิ่น หรืออยากใหสังคมนิยมยกยองนับถือ . เดี๋ยวนี้เรากําลังไมละอาย
เพราะเราถือลัทธิตัวใครตัวมัน ใครดีใครได ใครมีเงินก็เปนใชได สังคมจะวา
อย า งไรเราไม รู เราผู ใ หญ ข าด Motive ทางสั ง คม; เด็ ก ๆ ก็ กํา ลั ง เป น
อยางนี้. ทีนี้ (๓) Political Motive คือ อํานาจกระตุนเนื่องในการเมือง;
ขอนี้ถาเรายังรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย รักชาติไทย กันจริง ๆ มัน
ก็ทําไดงาย, แตถาเดี๋ยวนี้เกิดจะรักชาติกันแตเพียงปาก หรือวาเด็กๆ ของเรา
รูจักชาติ เพียงแผนธงชาติ อยางนี้มันก็หมดตัวอีกเหมือนกัน : ไมมีชาติที่แทจริง
ที่จะเห็นแกชาติ ทีนี้ความเสียสละแกชาติ หรือเพื่อการเมืองนี้ มันก็ไมเปนไป
ถูกทาง. นี่เรียกวา Motive หรือเครื่องกระตุนใจทั้งสามประการ ในทาง
Ethics นั้น เรากําลังสูญเสียไป ; แมแตเด็กๆ ก็กําลังเปนอยางนี้.
ค. ๑๓
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รวมความทั้งหมดนี้แลว ก็จะเพียงพอแลววา นี้คือสมุฏฐานอันแทจริง
แหงโรคของเด็กวัยรุน. เราจะตองแกไขกันที่สมุฏฐาน เชนสราง Motive
ที่ ถู ก ต อ งขึ้ น มาใหม ซึ่ ง จะได พิ จ ารณากั น ต อ ไป. นี่ เ รี ย กว า เป น ข อ ที่ ๒
คื อ สมุ ฏ ฐานแหงโรคของเด็กวัยรุน.

๓. หมอ ผู วิ จั ย หรื อ รั ก ษาโรค
สําหรับหัวขอที่สาม เรียกวา หมอ ผูวิจัยหรือรักษาโรค. คําวา
“หมอ” นี้ จะหมายถึงครูบาอาจารย หรือจะหมายถึงคณะกรรมการวิจัยของ
ชาติ ที่มีหนาที่วิจัยในเรื่องนี้ หรือจะหมายถึงพระเจาพระสงฆ ทางศาสนา วัดวา
อาราม ที่เปนเจาหนาที่ในเรื่องนี้อยูตามสัญญาประชาคม ก็ไดทั้งนั้น; จึงตอง
รวมเรียกสั้นๆ วาหมอ ผูวิจัยและรักษาโรค.
สําหรับผูที่จะวิจัยโรคหรือรักษาโรคนี้ อาตมาอยากจะขอรองใหยอม
รับในสมมติฐานขั้นแรกเสียกอนบางประการดังตอไปนี้วา ถาหมอก็เปนโรค
อยางเดียวกันเสียเอง ก็ยอมจะเปนการยากที่หมอจะวิจัยและคนพบสมุฏฐานของโรคนั้นๆ ทั้งที่โรคนั้นไดมีอยูจริง; หรือวาผูวิจัยนั้น ก็จะเห็นสิ่ง
ที่เปนสมุฏฐานนั้นไมถูกไมตรง ตอสิ่งที่เปนสมุฏฐาน; ไปมองเห็นสิ่งอื่นที่ไมใช
สมุฏฐาน เปนสมุฏฐานเสียก็ได. นี่หมายความวาคณะกรรมการ หรือ
บุคคลที่จะวิจัยโรคเด็กวัยรุนนี้ จะตองระวังตัวเองใหดี วาตัวเองกําลังเปนโรค
อยางเดียวกับเด็กวัยรุนนั้นหรือเปลา; อาการโรคของเด็กที่ไดกลาวมาแลวใน
หัวขอที่หนึ่งนั้น เปนอยางไร ตัวผูวิจัยนั้นเอามาเช็คตัวเองดูเสียกอนวา เรา
กําลังเปนโรคอยางเดียวกันนั้นหรือเปลา? ถาเปนโรคอยางเดียวกันแลว ก็เปน
การเหลือวิสัยที่จะคนพบวาเด็กนั้นเปนโรคอะไร. ทีนี้มันจะยิ่งไปกวานั้นวา
ผูวิจัยหรือหมอนั้น จะไมเห็นวามีโรคอะไร ตัวเองก็ไมเปนโรคอะไร เด็กๆ ก็
ไมเปนโรคอะไร; เพราะวาไมรูวาอะไรเปนโรค ภาวะเชนไรเปนโรค นี้ก็เปน
ได ; ควรจะระวังใหมากถึงอยางนี้.
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ทีนี้ถัดไปก็คือวา ผูวิจัยนั้น ทําการวิจัยกวางเกินขอบเขต เปนหลัก
วิชามากเกินไป จนเปน Impractical คือวาทฤษฎีที่คนพบหรือวิจัยวิจัยไดนั้น
ใชอะไรไมได ใชปฏิบัติไมได แมวาเปนความถูกตองอยางยิ่ง เพราะมันกวาง
เกินไป นอกขอบเขตของการปฏิบัติ อยางนี้ก็มี ; หรือวามันอาจจะไดผลในทาง
ปฏิบัตินอยเกินไป ไมคุมกัน เหมือนกับขี่ชาง จับ ตั๊กกระแตน อยางนี้ก็มี;
นี่ก็นาจะเปนเพราะวา เนื่องมาจากขอเท็จจริงที่กลาวมาแลวขางตนวา พวกเราเปน
Ethicist หรื อ นั ก จริ ง ธรรม มากเกิ น ไปกว า ที่ จ ะเป น นั ก ศี ล ธรรม เพราะ
ถาไปเปนนักจริยธรรม หรือ Ethicist มากไปแลว ก็เปนเรื่องทฤษฎีเตลิด
เปดเปงไปไมมีที่สิ้นสุด ไมรูวาจะลงเอย สําหรับปฏิบัติเมื่อไร; นี่เรียกวามาก
เกิ น ไป. ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะว า เรานิ ย ม หรื อ หั น ไปนิ ย ม ในเรื่ อ งทฤษฎี ท างวิ ช า
มากเกินไป คือวา มัวแตจะเปนครูบาอาจารยมากเกินไป มากกวาที่จะเปน
ผูลงมือทําเสียเอง; หรือเชนเราจะเปนแตครูสอนเรื่องกสิกรรม เรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องอะไรมากเกินไป จนไมมีการปฏิบัติของตนเองเลย และผูที่จะเอาไปปฏิบัติ
ก็ยังไมมี. นี่คิดดูเถิดวา เมื่อตัวผูวิจัยเอง ก็อยูในภาพเดียวกับคนปวยแลว
ก็รูสึกวาตัวเองไมมีโรค; ตัวผูวิจัยเองก็พอใจในภาวะของความมีโรคเสียดวย
ซ้ําไป; หรือบางทีมากไปจนถึงกับวา หมอนั้นเปนโรคนั้นๆ ใหเด็กๆ หรือ
คนไขดูเสียเอง: หมอหรือผูวิจัยไดเปนโรคอันนั้นใหเด็กๆ หรือคนไขเห็นเสีย
เองเรื่ อ ยๆ ไป คนก็ ไ ม ศ รั ท ธา ไม เ ชื่ อ หรื อ ไม ย อมให เ ขาวิ จั ย หรื อ รั ก ษา.
นี้ เ รี ย กว า เป น สิ่ ง ที่ จ ะต อ งดู กั น ในขั้ น ต น สํา หรั บ ผู ที่ จ ะวิ จั ย โรคของเด็ ก
วั ย รุ น .
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ขอใหเปดดูปทานุกรมเกาๆ เชนปทานุกรมสันสกฤต คําวาครูนี้เขาแปลวา
Spiritual Guide กั น ทั้ ง นั้ น คื อ เป น มั ค คุ เ ทศก ท างวิ ญ ญาณ. แต เ ดิ ม มา
เขามีความหมายอยางนี้ และคนที่เรียกวาครูก็ทําหนาที่อยางนี้ แมจะสอนเด็กก็
สอนในลักษณะที่ใหวิญญาณสูงขึ้น จนไดชื่อวาเปนผูนําทางวิญญาณเสมอ.
สมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากในทางความเปนอยู ทําใหครูกระดาก หรือ
ขยะแขนงที่จะเปนผูนําในทางวิญญาณ แตหันไปในทางที่จะเรียกวาเปนผูรับจาง
สอนวิชาหนังสือ วิชาอาชีพ หรือวิชาอะไรที่โลกตองการอยางเดียว โดยไม
คํานึงวาจะทําวิญญาณใหสูงหรือ ต่ํา. นี่ขออยาไดเขาใจไปวา ถาเคนเรา
รูหนังสือหรือวิชาอะไรหลาย ๆ อยางแลว วิญญาณจะสูงเองเสมอไป; อันนี้
ไมแน; วิญญาณอาจจะดิ่งลงไปในทางต่ําก็ได ขอใหตั้งกราฟคอยสังเกตขีด
เขียนไวดู. ผูนําทางวิญญาณนี้ มีความหมายลึกซึ่งมาก; สอนใหรูหนังสือ
ก็ทําใหวิญญาณสูงเหมือนกัน แตมันก็คงมีวิธีสอนคนละอยาง ผิดจากที่วาไม
คํานึงถึงวาจะยกวิญญาณของเด็กๆ เสียเลย; ฉะนั้น ครูที่แทจริง จะสอน
วิชาหนังสือ หรือ วิชาศิลปศาสตรอะไรก็ตาม ตองมีกายกวิญญาณของ
ผู เ รี ย น ให สู ง ขึ้ น ด ว ยอยู เ สมอ พร อ มกั น ไปในตั ว . ถ า ทํา หน า ที่ อ ย า งนี้
มากเต็ ม ที่ ก็กลายเปนพระไป, เปนพระหรือบรรพชิตในศาสนาไป; ถาทําตาม
ธรรมดาที่ ช าวบ า นเขาประสงค ก็ เ รี ย กว า เป น ครู บ าอาจารย ก็ ไ ด . อย า ง
พระพุทธเจาของเรานี้ เปนผูยกสถานะทางวิญญาณอยางยิ่ง เพราะทําเต็มที่ ทํา
อยางสูงสุด; ครูบาอาจารยก็ควรจะมีอุดมคติอยางเดียวกัน ตามความหมายเดิม
เพียงแตวาทําไมสูงถึงระดับนั้น ฉะนั้น จึงไมนาจะรังเกียจคําที่เรียกวาผูนําทางวิ ญ ญาณ : เรา อย า ให ค วามรู สึ ก อย า งตะวั น ตกมาครอบงํา จนถึ ง กั บ
รู สึ ก เกลี ย ดคํา วา ครู คือผูยกสถานะทางวิญญาณ หรือผูนําทางวิญญาณกัน
เลย. อาตมาเชื่ อ ว า ครู บ าอาจารย อ ย า งตะวั น ตกนั้ น ไม ป ระสี
ประสากับคําวา ครู คือผูนําทางวิญญาณ; ทั้งนี้เพราะวา อุดมคตินี้
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มั น เป น ของตะวันออก : เปนของอินเดียโดยเฉพาะ ; เพราะคําวาครูนี้ เปน
ภาษาอินเดีย.
ทั้งภาษาและวัฒนธรรมอินเดียนี้เปนตนตอของวัฒนธรรมไทย ฉะนั้น คําวาครูอยางความหมายในภาษาอินเดียนั้น ควรจะใชไดใน
ประเทศไทยเรา ซึ่งเรายอมรับวัฒนธรรมหลายอยางของอินเดีย รวมทั้งพระพุทธศาสนาดวย; นี้ก็เปนวัฒนธรรมอินเดีย.
ถาครูรังเกียจคําวา ครูเปนผูนําทางวิญญาณ เสียแลว ครูก็จะคอย ๆ
กลายลงมาเปนผูสอนเรื่องทํามาหากิน เรื่องความกาวหนา เรื่องความเจริญทาง
วัตถุ ทางเศรษฐกิจ อะไรอยางนี้ยิ่งขึ้นไปทุกที ไมสอนมุงหมายจะยกวิญญาณ
ตั ว อย า งเช น การศึ ก ษาของโลกในสมั ย นี้
ให ส ู ง ซึ่ ง เป น ไปในทางธรรม.
ไมสอนเรื่องทางวิญญาณ โดยเฉพาะในเรื่องที่วา สัตวทั้งหลายจะตองเปน
การที่ ไ ม ส อนเรื่ อ งนี้ มี โ ทษร า ยแรงมาก
เพราะทํา
ไปตามกรรมของตั ว ;
ใหคนบางประเภททะเยอทะยานที่จะแยงชิงความดี หรือผลความดี ของคนที่ดีกวา
สูงกวา; มุงจะยื้อแยงเอามาใหเสมอภาค เพราะเหตุที่วาเขาก็เปนประชาชน
พลเมืองของชาติคนหนึ่งเหมือนกัน.
การที่เปนดั่งนี้เพราะวาไมไดศึกษาเรื่อง
ธรรมะที่วา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตัว จะทําความดีความชั่วไวอยาง
ไรจะต อ งเป น ไปตามกรรมนั้ น ฉะนั้ น คนที่ มี บุ ญ เขาเกิ ด มาฉลาด มี อ ะไร
ตออะไรมาก มีความสุขไดมาก ก็ควรจะเปนความยุติธรรมแลว ในการที่
อีกคนหนึ่งไมคอยจะมี. อยางนี้เรียกวามีความเขาใจถูกตอง มีวิญญาณสูง.
ถามีวิญญาณต่ําก็จะคิดวาตองไปแบงเอามา;
อยางนี้มันตองเปลี่ยนสถานการณ
ในโลกนี้อยางยิ่ง จนแกกันไมตก ; เพราะวาวิญญาณไมสูงไปตามความกาว
หนา ของการศึกษา ของเวลา.
ค. ๑๔
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เราเกือบจะพูดไดวายังไมมีกระทรวงการศึกษาธิการไหนในโลก นอกจาก
ประเทศไทย ถือคติวาครูเปนผูนําวิญญาณ.
แตเราก็คอ ย ๆ ทิ้งคติ
โบราณดั้งเดิมของคําวาครู แลวก็จะยิ่งขยะแขยงตอ คํา ๆ นี้ ในที่สุดก็มี
วิญญาณตกต่ํา ไมเปนที่มั่น หรือเปนปอมปราการที่จะตอตานลัทธิที่เปนภัยแก
สังคม ; ลัทธิที่เปนภัยตอสังคมก็ฟกตัวขึ้นมาใหมได ในประเทศเราเอง โดย
ไมตองมีเชื้อมาจากที่ไหน แตฟกตัวขึ้นมาใหมได ในจิตใจของคนที่มีวิญญาณตกต่ํา ตกต่ํา ตกต่ําลงไปอยางนี้ในสภาพอยางนี้ ; ฉะนั้นเราจะตอง
ระวังเด็ก ๆ วัยรุน กระทั่งเด็กเล็ก ๆ ของเราที่ยังพูดออแอ ใหเปนผูที่มีสภาพ
ทางวิญญาณถูกตอง และสูงขึ้นเสมอ ; ฉะนั้นถาครูบาอาจารยจะวิจัยโรค
ของเด็กวัยรุน ก็นาจะนึกถึงสิ่งเหลานี้ใหมากดวยเหมือนกัน. นี้เรียกวาเปน
ข อ ที่ ส ามที่ เราจะตองนึก.

๔.อํานาจของการใชยา
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ทีนี้ ขอที่สี่นี้ อาตมาอยากจะพูดถึงอํานาจในการใหกินยา หรือวา
Motive ที่จะใชในการใหเด็กกินยา. คําวาอํานาจนั้นหมายความวาบังคับ ;
ส ว น Motive นั้ น หมายความว า กระตุ น โดยไม บั ง คั บ หากทํา โดยความ
สมัครใจ; แตวาดูเหมือนเราจะตองใชทั้งสองอยาง. แมแตความหมาย
ของคําวาประชาธิปไตย ถาถือเอาผิดแลวก็เปนภัยตอเรื่องนี้อยางยิ่ง คือการไม
ใชอํานาจในกรณีที่ควรใชอํานาจ ; ฉะนั้นขอใหไปศึกษาความหมายของคํา
วาประชาธิปไตยกันใหดี ๆ โดยเฉพาะใหถือตามหลักของศีลธรรมที่เขาไดวางไว
นาฟงมาก ซึ่งเราจะพิจารณากันดูตอไปก็ได; แตในทีนี้ประสงคจะพูดถึงอํานาจการวางยาในลักษณะที่วา เราใชอํานาจบังคับใหคนทําในสิ่งที่ควรทํา คือ
เปนประโยชนแกเราเอง ; เราจะถือวาผิดหรือถูกอยางไร ลองไปคิดกันดูใหจริง ๆ.
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อํานาจจากวงการที่ทรงอํานาจเฉียบขาด เชนอํานาจเผด็จการ อํานาจ
กฎ อั ย การศึ ก อํานาจปฏิวัติ อะไรทํานองนี้ เราก็นิยมใชกันอยูในบางโอกาส
บางเวลา เราก็ ย อมรั บ ว า เป น สิ่ ง ที ่ ถู ก เป น สิ่ ง ที ่ ค วร แล ว ทํ า ไมเราไม ใ ช
อํา นาจเหลา นั้น เกี่ย วกับ การแกไ ขทางศีล ธรรมบา ง. นี่เ รีย กวา อํา นาจของ
วงการที ่ท รงอํา นาจ ; นี ้ก ็เ ปน ขอ ที ่ห นึ ่ง ที ่จ ะตอ งนึก ถึง . ทีนี ้ขอ ที ่ส อง ก็ค ือ
ความตองการของสังคมที่แทจริง หรือความตองการของประเทศชาติที่แมไม
เกี่ยวกับการเมืองของสังคมบริสุทธิ์นี้ ก็ลวนแตตองการความมีศีลธรรมอยูเสมอ
ทําไมเราจึงไมทําใหมีอนาจในการแกไขศีลธรรมขึ้นมา เปนความตองการหรือ
เปนมติสังคม. ทีนี้ที่รองลงไป, หรือที่แคบเขามา เชนบิดามารดา ก็มีอํานาจ
ที่จะจัดจะทําอยางใดอยางหนึ่ง; ทําไมจึงไปออนแอดวยความรักลูกและตามใจ
ลู ก อย า งผิ ด ๆ, ผิ ด มากั น แต อ อ นแต อ ออก. ถั ด มาก็ คื อ ครู บ าอาจารย :
ครูบาอาจารยนี้ถาทําหนาที่ใหถูกตอ ง ซื่อตรงตามหนาที่แลว อาตมาเชื่อ วา
ต อ งใช อํา นาจ; ไม ใ ช ว า จะต อ งมาเออวยประเล า ประโลมเด็ ก ๆ กั น เสี ย
เรื่ อ ยไปตามแบบตะวั น ตก. นั ่ น คงจะดี เ กิ น ไปก็ ไ ด จะดี ม ากเกิ น ไปจนใช
ไม ไ ดก็ไ ด; เรายัง จะตอ งใชอํา นาจอยา งใดอยา งหนึ่ง ในกรณีที่จ ะตอ งใช
อํานาจ. ทั้งหมดนี้เรียกวาลอวนแตเปนการใชอํานาจทั้งโดยตรง และโดยออม.
ทีนี้การใชอํานาจนี้ ยังตองแยกออกไปเปนอํานาจในการสรางจริยธรรม ศีลธรรม
ขึ้นมาใหม หรือวาที่จะใชเสริมศีลธรรมบางอยางที่มีอยูกอนแลว เราจะตองนึก
ถึง ใหเ หมาะสม. ทั้ง หมดนี้ร วมอยูใ นเรื่อ งที่วา จะตอ งใชอํา นาจเปน ขอ แรก
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ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือ Motive คือการกระตุนเตือนใหเกิดอยากจะ
ทําดีดวยความสมัครใจ เหมือนกับที่ไดกลาวแลวเมื่อตะกี้นี้วา เด็กสมัยกอน
กลัวบาปอยากไดบุญ ไปตามบิดามารดาปูยาตายายที่สอนมาแตออนแตออก เขา
จะหนักแนนในศีลธรรม. ทีนี้เด็กสมัยนี้ เขาขาดในสวนนี้ เพราะวามันมีอะไร
เขามายั่วมาลอ. ถาพูดอยางภาษาศาสนา ก็เรียกวามีซาตาน มีพระยามาร
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เขามาจูง เขามายั่ว เขามาลอใหหันเหจากแนวทางอันนี้ จนเปนวา สมัยนี้นรก
ก็ ไ ม น า กลั ว ; สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า บุ ญ นั้ น สู วั ต ถุ แ ท ๆ ก็ ไ ม ไ ด ; เช น เงิ น ทอง
ขาวของ อะไรเหลานี้ ดีกวาบุญ; บิดามารดาก็ดึงเด็กไมอยู เพราะเหตุวา
ตัวเองก็ดึงตัวเองไมอยู หรือวาแทบจะไมอยูอยูแลว ดังนั้น สิ่งที่เรียกกันในวง
จริยธรรมวา ซัมมัน โบนัม (Summum Bonum) คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร
จะไดรับในชาตินี้ มันเปลี่ยนไปหมด เปนตรงกันขามจากที่เราเคยมีกันแตกอน.
นี่เรียกวา Motive ที่จะทําใหเด็กอยูในศีลธรรมนั้นเปลี่ยนไปถึงอยางนี้.
ทีนี้เราจะตองคิดหาทางสั่งสอนพิสูจน ในทางที่จะเห็นขอเท็จจริงในเรื่องนี้
โดยตั้งปญหาใหเด็ก ๆ คิดเอาเองอยางอิสระวาเขาเกิดมาทั้งที เขาควรจะไดสิ่ง
ที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดก็แลวกัน ; แตวาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดนั้น คือ
อะไรกันแน ขอใหเขาคิดดูอยางที่วาเขาเปนนักศึกษา. เราจะตองยุใหเขา
นิ ย มเคารพนั บ ถื อ ความเป น ตั ว เอง และความเป น นั ก ศึ ก ษาของเขาเอง;
ใหเขาคิดอยางอิสระ: พรอมกันนั้นก็สอนใหเขารูไปตามลําดับ ตามหลักการณ
ที่เรียกวาครู คือผูยกวิญญาณของคนใหสูงขึ้น ซึ่งเขาจะตองใหความรวมมือ.
ขอแรกก็ตองสอน พิสูจน และตองทําทุกอยางดวยความพยายามอยางยิ่ง ให
เด็ ก ๆ รู ว า ความต อ งการทางอายตะนของคนเรานั้ น ไม ใ ช ข องจริ ง ไม
ใชความจริง; คือความตองการของตาที่จะเห็นรูปยั่วยวน ความตองการ
ของหูที่จะไดยินเสียงไพเราะ
ความตองการของลิ้นที่จะไดลิ้มรสอรอยและอื่นๆ
ทั้ ง ๖ อายตนะ คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ที่ เ พ ง เล็ ง ไปยั ง รู ป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณนี้ เรียกวาความตองการของอายตนะ.
ความตองการของอายตนะนี้ ไมใชความจริง; พิสูจนไดแมแตวิทยาศาสตร
ใหมๆ สดๆ ในสมัยปจจุบันนี้; ครูเราก็มีทางที่จะสอนไดมาก เพราะวา
วิทยาศาสตร ในสมัยปจจุบันก็พิสูจนไดจริงวาไมเปนความจริง เปนความหลอก
ลวงในทางคลื่นแสง คลื่นเสียง คลื่นประสาท วิถีของประสาทอะไรตางๆ
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มากมาย จนกระทั่งรูไดวา รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นี้ไมใชความจริง ฉะนั้น
ควรจะมองหาสิ่งที่จริงกวา เอาเรื่องเหลานี้ไวเปนเรื่องเลน ๆ; ทีนี้จะคอยๆ สูง
ขึ้นไปจนถึงกับวา เราควบคุมอายตนะ ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย เหลานี้
ให อ ยู ใ นร อ งในรอยของความเป น มนุ ษ ย จะดี ก ว า จะปลอดภั ย กว า และ
ยั ง สนุ ก กว า อี ก ด ว ย และประเสริ ฐ กว า ด ว ย.
เรื่องสนุกกวานี้ฟงดูไมนาเชื่อ แตจะขอฝากไวใหทานครูบาอาจารยทั้งหลายเอาไปคิด วาความสนุกนี้มันเกิดอยูที่ความพอใจ และทําสําเร็จเปนเรื่อง
เปนราวแลว มันก็เปนความสนุก ฉะนั้นเราอยาไปถือวาตองเปนเรื่อง รูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส ที่มัวเมา แลวถึงจะสนุก. ที่จริง ถามีความสนใจและ
พอใจแลว มันสนุกไดทุกอยางไมวาอะไรหมด แมแตเรื่องเขาฌาน เขาสมาบัติ
ก็ยังสนุก ; เรื่องการศึกษาธรรมะก็ยังสนุก; ดังนั้นการบังคับตัวเองใหอยูใน
ระเบียบวินัย ควรจะทํากันอยางสนุกสนาน เหมือนอยางอุดมคติของลูกเสือ ที่เขา
มีความสนุกในการบังคับตัวเอง. ทีนี้การไมทําอยางนั้นนั่นแหละ จะกลับเปน
ทุกขอยางยิ่ง แลวก็ทําใหสังคมมีปญหาแกไมได คือเต็มไปดวยปญหาที่เสื่อม
ทรามลงทุกที; กระทั่งพิสูจน ใหเห็นกันเรื่อย ๆ ไป วา ถาคนเราตกเปนทาส
ของอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส นี้แลว คนเหลานั้น
ไมมีวัน หรือไมมีหนทางที่จะรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือจะ
ซื่อตรงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เหมือนกับที่เราตองการได. การ
ที่เราปฏิญาณกันอยูทุกวันๆ ทั้งลูกเสือ ทั้งนักเรียน ทั้งชาวบาน ในเรื่องรักชาติ
นี้ ถ า ว า ตกเป น ทาสของวั ต ถุ เ สี ย แล ว ก็ ไ ม มี ท างจะเป น ไปได . เราควร
จะใหเด็กๆ ของเราไดฟงเรื่องราว ประวัติของบุคคล ที่นาเคารพนับถือนาสนใจ
ให ม ากกว า ที่ จ ะให ไ ด ฟ ง เรื่ อ งราวประวั ติ ข องคนที่ ไ ด รั บ ตุ ก ตาทอง.
อย า ง
ทางวิทยุนี้ ทานลองฟงดู ประวัติของคนไดรับตุกตาทองนี้ เอามาสงกันมากกวา
ค. ๑๕
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ประวัติของบุคคลสําคัญของชาติ ; หรือแมแตบุคคลที่ควรจะไดรับตุกตาทองแลว
ไมไดรับ อยางนี้ ก็ยังเอาประวัติของคนเหลานี้ มาพูดกันมาก กวาบุคคลสําคัญ
ของชาติ ; ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจกันเสียใหมในเรื่องคําวา ธรรมะ หรือ
ศี ล ธรรม หรื อ ศาสนา ซึ่ ง เดี๋ ย วนี้ เ ด็ ก กํา ลั ง จะไม เ ข า ใจเสี ย เลย. ขอให
ครูบาอาจารยทําการวิจัยเรื่องนี้ใหมาก
วาทําอยางไรจะใหเด็กเหลานี้เขาใจคํา
ว า ศาสนา อย า งถู ก ต อ ง หรื อ เป น ธรรมแก สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ศาสนา.
อาตมาอยากจะเลาใหฟงสักนิดหนึ่ง เกี่ยวกับเด็กวัยรุนในอินเดีย. เมื่อ
อาตมาไปอินเดีย ทองเที่ยวไปประมาณ ๙๐ วันนี้ ก็สังเกตเรื่องนี้ตลอดเวลา.
เราเห็นไดทีเดียววา แมประเทศอินเดียจะลาหลังในเรื่องการศึกษา เปนสวน
มาก แต ว า ศี ล ธรรมนั้ น ยั ง ไม มี อ ะไรเปลี่ ย นแปลง ยั ง ดี อ ยู : เด็ ก วั ย รุ น มา
ตอม ช ว ยรับใช ชวยอะไร ในการที่พาไปเที่ยว หรือจะถายรูป ถายหนัง เขา
ชวยถือกลองถาย อะไรตาง ๆ เหลานี้; อาตมานึกสดุง วาทําไมพวกเราจึง
สะเพร า อย า งนี้ ; คนที่ ไ ปด ว ยกั น เลยหั ว เราะ. ในป า ในดงแท ๆ ที่ เ กี่ ย ว
กับพระพุทธเจาในปารกรางนั้น ไมมีตํารวจไมมีอะไร เด็กๆ เหลานี้มาชวยเหลือ
มาชวยถือ กระทั่งทิ้งเราไวเราไปไกลๆ ก็ยังเดินถืออยูขางหลัง ; มันเปนของ
คนอื่น ไมใชของอาตมา อาตมารูสึกกลัวแทนเขา เขากลับหัวเราะเยาะ ; เขา
บอกวาไมเคยมีที่เด็ก ๆ เหลานี้ จะพาของวิ่งหนีไป. สวนในเมืองไทยเรานี้
มี ข า วตรงกันขาม เชนที่เพชรบุรี ที่วัดเขาบันไดอิฐ ในเขตเทศบาล ยังมีคนมา
แยงกลองถายรูปของผูหญิงฝรั่งภรรยา แลวยังทํารายฝรั่งสามีที่เขาไปชวย ; หรือ
แมแตจะไปถายรูปที่วัดพระเชตุพน ในกรุงเทพฯ เอง ยังตองระวังกลองถายรูป
ซึ่งจะหายในชั่วพริบตาเดียว ; พอไปเทียบกับที่อินเดียแลว มันตรงกันขามทุก
แห ง . นี่ จ ะไปโทษว า การศึ ก ษาต่ํา แล ว เป น เหตุ ใ ห ค นมี ศี ล ธรรมเป น อย า ง
นี้ ก็ดูจะไมถูกนัก เพราะดูจะเปนคนละเรื่องมากกวา. ชาวอินเดียยังมีอะไร
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ในเรื่องทางศีลธรรมประหลาดๆ อีกมากมาย เชนฟงดูแลวจะรูสึกวาเขาเหลานั้น
ถือวา ขอทานเขาดีกวา เปนขโมย ; ดังนั้นเราจึงเห็นขอทานเต็มไปหมด แลว
หาขโมยทํายาแทบไมได. นี่เปนหลักทางศีลธรรมที่ฝงจิตใจแนบแนน เพราะ
ฉะนั้น การตีรันฟนแทง จึงหาดูยาก แมวาเขาจะทะเลาะกันดวยปากอยางนากลัว
แต ก ารใช ไ ม ใ ช มื อ ไม มี ไม ต อ งพู ด ถึ ง อาวุ ธ . ชาวนาเกี่ ย วข า วอยู แ ล ว ลิ ง
ฝูงใหญก็กินแขงอยูกับเจาของนาที่เกี่ยวขาว ไมมีใครไล ไมมีใครตะเพิด เพราะ
วาไดอุทิศใหดวยความเสียสละ ดวยความเมตตาสัตวไวลวงหนา ฉะนั้นสัตว
กิ น ได เ ท า ไรก็ กิ น ไป เราก็ มี ส ว นหนึ่ ง . อย า งนี้ ก็ ไ ม มี ใ นเมื อ งไทย ; ฉะนั้ น
การที่ไมทําอันตรายสัตวหรือคุมครองสัตว จึงมีอยูทั่วทุกหัวระแหง จนนึกแลวก็
น า ประหลาด. นี่ เ รี ย กว า เรื่ อ งศี ล ธรรมกั บ เรื่ อ งการศึ ก ษา นี้ ดู จ ะเป น
ป ญ หาที่ ดู จ ะเป น คนละอย า ง
และ ยั ง เข า ใจผิ ด กั น อยู ม าก.
เราจะ
ตองนึก และจะตองไมดูหมิ่นระเบียบปฏิบัติของศาสนา ที่จะชวยในทางศีลธรรม
และจะชวยใหการศึกษาเปนสิ่งที่มีประโยชน ; ถามิฉะนั้นแลวการศึกษาจะกลับ
เปนโทษหรือเปนภัยก็ได.
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ทีนี้สําหรับขอที่หา เรื่อง ยาที่จะใชรักษาโรค. อาตมาอยากจะ
ขอกล า วเพี ย งคร า ว ๆ เพราะเวลาเหลื อ น อ ยเต็ ม ที . เราจะต อ งนึ ก ถึ ง ยาที่
จะใชรักษาโรคเด็กวัยรุนนี้กวาง ๆ ไวสามทางดวยกัน : ทางแรก ก็คือพระธรรม
หรือพระพุทธศาสนา ; ทางที่สอง ก็คือหลักธรรม หลักจริยธรรมสากล ; ทาง
ที่ ส าม ก็ คื อ หลั ก การลู ก เสื อ โดยเฉพาะ.

เรื่องหลักทางศาสนานี้ ก็ยังเขาใจผิดกันอยูมาก วาเปนสิ่งที่เหลือวิสัย
บ า ง พ น สมั ย บ า ง ขั ด กั บ ความต อ งการของเราบ า ง นี่ ก็ ข อให ไ ปพิ จ ารณา
ดูใหมาก มีเวลาเหลือนอยไมพอที่จะกลาวในรายละเอียด. สําหรับหลักทาง
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พระพุทธศาสนานั้น ขออยาไดมองกันไปแคบๆ ตามดวยหนังสือ จะกลายเปนยิ่ง
ครึคระนาหัวเราะที่สุด. เราตองถือหลักวา ตัวหนังสือไมสําเร็จประโยชน
ความหมายต า งหากสํา เร็ จ ประโยชน .
ตั ว อั ก ษรนั้ น บางที เ ข า ใจผิ ด .
เมื่อพูดถึงหลักพระพุทธศาสนา ก็ควรจะนึกถึงหลักสําคัญๆ เสียกอน เชนหลัก
โอวาทปาติโมกขหกประการ ที่พระพุทธเจาตรัสยืนยันวา นี่เปนหลักพระพุทธศาสนา เปนการประทับลงไปทามกลางคณะสงฆ ที่ประชุมกันหนึ่งพันสองรอย
หาสิบรูป ; ซึ่งหลักนั้นก็มีวา อนูปวาโท ไมพูดราย, อนูปฆาโต ไมทําราย,
ปฏิโมกเข จ สังวโร มีระเบียบวินัยดี, มัตตัญุตาจภัตตัสมึ กินอยูพอดี,
ปนตัญ จ สยนาสนํ ชอบเปนอยูในที่สงบ และ อธิจิตเต จ อาโยโค อบรม
จิตใหยิ่งๆ ขึ้นไปทุกที. นี่ฟงดูแลวไมมีอะไรที่จะขัดกันเลย : ไมพูดราย
ไม ทํา ร า ย กิ น อยู ดี มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ดี พอใจอยู ใ นที่ ส งบ คิ ด อะไรได ดี
ทํา อะไรได ดี แล ว ก็ บ ม จิ ต ให เ ป น จิ ต ที่ สู ง ขึ้ น ไปทุ ก ที หกประการนี้ ไ ม ใ ช
ครึคระแมสําหรับคนสมัยนี้. นอกจากนั้น มีหลักมรรคมีองคแปด เรื่อง
โพชฌงค เรื่องอะไรตาง ๆ อีกมาก ลวนแลวแตเอามาใชไดทั้งนั้น ; แตคนเขาใจผิด
เห็นเปนคนละอยาง เห็นเปนเรื่องนอกฟาหิมพานต เปนเรื่องของพระ เปนเรื่อง
ไม ใ ช ข องชาวบ า นไปเสี ย หมด. แต ถึ ง อย า งนั้ น ก็ ต าม มี คํา ที่ น า สนใจอยู
คําหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสวา
“ในบรรดาบุตรทั้งหลายแลว
บุตรที่เชื่อฟง
เปนบุตรที่ประเสริฐที่สุด ; ” คือโดยทั่วไปเขาจําแนกบุตรเปน ๓ ประเภท
คือ วาเปนบุตรที่ดีกวาบิดามารดา บุตรที่ทําอะไรไดเสมอกับบิดามารดา บุตรที่ทํา
อะไรต่ํากวาบิดามารดา ; แบงเปนสามพวกดังนี้ พระพุทธเจาทานก็ยังไมรับรอง
เพราะวามันไมแนนอน แตทานตรัสวาเด็กที่เชื่อฟงตางหาก เปนบุตรที่ประเสริฐ
ที่สุด ; ทั้งนี้เพราะวาบุตรที่ทําอะไรไดดีไดเกงกวาบิดามารดานั้น อาจจะไมเชื่อฟง
บิดามารดา ไมมีธรรมที่จะประพฤติตอ บิดามารดาก็ได. เด็กวัยรุนของเรา
ก็ นาจะเล็งหลักนี้เปนใหญ คือตองเปนเด็กที่เชื่อฟง ไมใชเล็งถึงเด็กที่ฉลาด
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เปรื่องปราด เปนนักปราชญเปนอะไรที่เดนไปกวาครูบาอาจารยทํานองนั้น.
เด็กที่หามลอไมอยู แมจะฉลาดอยางไรก็เปนอันตรายและเปนภัย. หลัก
พระพุทธศาสนาถือวาบุตรที่เชื่อฟงเปนบุตรที่ประเสริฐที่สุด. ถาเด็กวัยรุน
ของเราเปนเด็กที่เชื่อฟงเพียงอยางเดียวเทานั้น ก็แกปญหาไดหมดไมมีอะไรเหลือ.
ดังนั้นขอใหถือวานี่คือพระพุทธภาษิต คือเด็กที่เชื่อฟง ลูกที่เชื่อฟง. สรุปความ
แลวปญหาเหลืออยู แตวาเราจะใชหลักทางพระพุทธศาสนา เปนยาแกโรคหรือไม.
สําหรับหลักทางจริยธรรมนั้น หลักจริยธรรมสากลก็ยุติกันไววา บรรดา
สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ มีอยูสี่อยาง คือ (๑) ความสงบสุข และ(๒)
ความเต็มของความเปนมนุษย และ(๓) หนาที่บริสุทธิ์ แลวก็(๔) เมตตาสากล.
ความสงบสุขนี้ก็หมายถึงความสงบสุขจริง ๆ. เราควรสอนเด็กๆ ใหรูเรื่อ ง
ว า สุ ข ปลอมสุขจริงนั้นเปนอยางไร. ความสนุกไมใชของสิ่งเดียวกับความสุข.
ความเต็มของความเปนมนุษย คือความเต็มของความรูของสติปญญา ; นี่ไม
ใชงาย จะตองตั้งใจทํากันอยางพิเศษพิถีพิถัน. หนาที่บริสุทธิ์ คือหนาที่
เพื่อหนาที่ (Duty for Duty’ s sake). นี่เราเกือบจะไมเขาใจกันเลย เพราะ
เรามัวแตถือวาหนาที่ก็เพื่อเงินทอง เพื่อเกียรติยศชื่อเสียง เพราะฉะนั้นจึงมี
ความเขาใจผิดจนเกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรมขึ้นไปดวย. กระทําหนาที่
เพื่อหนาที่นี่ดีรอยเปรอเซนต สวนเงินหรือเกียรติยศชื่อเสียงถาไดมาก็เปนเรื่อง
พลอยได , ได กิ น ใช ไ ปได ต ามเรื่ อ ง ไม ใ ช สิ่ ง ที่ เ รามุ ง หมายโดยตรง. เรา
มุงหมายโดยตรงที่ความดีที่สุดของมนุษย
ซึ่งทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่.
และอันที่สี่ซึ่งเรียกวาเมตตาสากลนั้น คือรักคนทุกคนทั่ว ๆ ไป. นักจริยธรรม
บางพวกก็เติมขอที่หาเขามา ไดแก ความตองการที่เปนอิสระ. ขอนี้ก็เหมือนกัน
กับประชาธิปไตย : ถาอิสระถูกทางก็ใชได ; อิสระผิดทางก็ไปไมไหว.
นี่เรียกวาแมเราจะเล็งเอาหลักจริยธรรมสากลมาเปนหลัก สําหรับใหยึดถือในการ
แกไข จริยธรรมของเด็กวัยรุน ก็ยังได และไมขัดกับหลักพระพุทธศาสนาเลย.
ค. ๑๖
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อาตมาอยากจะยื น ยั น อี ก อย า งหนึ่ ง ว า
แม แ ต เ รื่ อ งหลั ก การของลู ก เสื อ
เพี ย งอย า งเดียวเทานั้น ก็สามารถจะแกปญหาเหลานี้ได. กลักการของลูกเสือ
โดยละเอียดมีอยางไร อาตมาไมจําเปนจะตองกลาวใหเปนเรื่องเอามะพราวมา
ขายสวนที่นี่ แตวายังมีเรื่องที่ตองคํานึงถึงอยูบางอยาง : เราจะตองแกไขกันอีก
มากในเรื่องกิจการลูกเสือนี้ เชนวาเราจะตองแกไขใหลูกเสือของเรานี้ รูจัก
ความไม เ ห็ น แก ต น ซึ่ ง เป น หลั ก ธรรมะสู ง สุ ด ในพระพุ ท ธศาสนา : ให
รูจักความไมเห็นแกตนนี้
ใหมากเทากับการรูจักเลนรอบกองไฟหรืออะไรทํานอง
นั้น ;
แลวเราตองไมใหหยุดกันแคเพียงความฉลาดไหวพริบกลาหาญอดทน
เหลานี้ เพราะวามันยังเอาไปใชในทางที่ผิดได. เราจะตองสรางกันในเรื่อง
ความมีคุณธรรมที่กํากับสิ่งเหลานั้นอีกทีหนึ่ง เชนความสัตย ความกตัญู ความ
เสียสละ ความรับผิดชอบเต็มที่. นี่เปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือ
จริ ย ธรรมสากล หรื อ อะไรตรงกั น หมด คื อ ให เ ป น ผู ป ระกอบไปด ว ยธรรม.
แลวอีกทางหนึ่งก็จัดใหการลูกเสือนี่เปนที่นิยมกวางออกไปยิ่งกวาเดี๋วยนี้ ที่ยังแคบ
เกินไป. เราตองจัดใหเปนที่นิยมแกชาวบานรานตลาดชาวไร ชาวนา ซึ่งนิยม
กันวาเด็ก ๆ ของเขา เขาอยากจะใหบวชเณรสักคราว ออกมาจะเปนคนที่
พอจะไว ใ จได .
เดี๋ ย วนี้ ก ารบวชเณรนี้ เ สื่ อ มทรามลงมาก คื อ ว า ผิ ด วั ต ถุ
ประสงคเดิมลงมาก ไมคอยจะไดผล และอยูในภาวะที่แกไขยาก เนื่องจาก
ทางวัดไมมีอํานาจไมมีทุนรอนอะไรดวย.
แตเราอาจจะใชกิจการลูกเสือให
ไดรับความนิยมมาก เหมือนกับวา ใหทุกคนอยาก ใหลูกหลาน ของตนเปนลูกเสือ
เหมือนกับที่เคยอยากใหเด็กทุกคนบวชเณร.
นี่แปลวาเราสรางสรรความนิยม
การเปนลูกเสือ แกชาวบานรานตลาดชาวไรชาวนา ใหเพียงพอแกสถานการณ
อย า ให แ คบอยู เ หมื อ นเดี๋ ย วนี้ .
ที นี้ ห ลั ก การทั่ ว ไป
ควรจะมี ว า แม ห ลั ก
การลูกเสือนี้ ก็ตองใหเปนไปในรูปหลักการของทางศีลธรรม คือปฏิบัติกันจริง ๆ ;
อยาใหเปนเพียงจริยธรรม เปนเพียงทฤษฎี หรือปรัชญา เหมือนกับกิจการ
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ทุกอยางที่เคยลมเหลวเพราะเหตุนี้. ถาเรามีแตหลักวิชามีแตหลักทฤษฎีมาก
ไปไมทวมทันดวยเรื่องการปฏิบัติแลว ก็คงจะประสบความลมเหลวเชนเดียวกันอีก.

๖. ภาวะไม มี โ รค นั้ น จะเอาอย า งไรกั น แน
สําหรับขอที่หก ที่กําหนดไววาภาวะที่ไมมีโรคจะเอาอยางไรกันแนนั้น
นี่ขอใหลองยอนไปพิจารณาดูผล ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็ดี ตามหลัก จริย ธรรมสากลก็ดี ตามหลัก กิจ การลูก เสือ ก็ดี วา เรา
จะมีของชาติไทยเราเองไดอยางไร และผลคือ ภาวะไมมีโรคนั้นจะมีขึ้นมาได
อย า งไร. เราอย า ได ถื อ เอาตามหลั ก วั ฒ นธรรมอะไรใหม ๆ ซึ่ ง อาตมามอง
ไมเห็นวาจะเปนภาวะที่ไมมีโรค ; มันกลับเปนภาวะแหงโรคเรื้อรังหรือเรนลับ ;
ฉะนั้นพูดตรง ๆ เสียเลยวาอยาไดเอาอยางชาวตะวันตกมากมาย ในเรื่อง
ภาวะไมมีโรคของจิตใจนี้ ; เรามาคิดดูตามธรรมชาติสักหนอยหนึ่งก็จะดี
กวา คือคิดวาชาวตะวันตกหรือฝรั่งนั่น มีผิวหนังหยาบกระดาง มีขนทั่ว ๆ ตัว ;
คนไทยเรานี่ผิดหนังละเอียด มีขนที่มองไมเห็นชัด แมแตหนวดก็หาทํายายาก ;
ดวยธรรมชาติอยางนี้มีอยูอยางนี้แลว เราจะตามอยางเขาไดอยางไรกัน ; หรือวา
ตามปรกติแลวฝรั่งชอบกินอาหารรสออน ชอบดนตรี หรือนาฏศิลปที่เผ็ดรอน ;
สวนไทยเราชอบกินอาหารรสจัด ชอบฟงดนตรีที่นิ่มนวล ; ตรงกันขามอยางนี้
จะเอาอย า งกั น ได อ ย า งไรโดยธรรมชาติ . เมื่ อ นึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ า : พระ
พุทธเจาเปนชาวมองโกเลีย ผิวเหลืองละเอียด เราจะเดินตามทานไดอยางไร
หรือสักเทาไร ? เรื่องนี้ยิ่งพูดไปก็ยิ่งเปนเรื่องชาตินิยมดูจะนาเกลียด ; แตที่เอา
มาพูดไวบางก็เพื่อจะปองกันไวบางวา บางสิ่งบางอยางอยาใหมากเกินไปในเรื่อง
นี้. ทีนี้สํา หรับ ไทยเรา เราตอ งถือ วา เปน เรื่อ งนา อับ อายที่สุด ถา เรา

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ตอ งเดิน ตามหลัง ชาติอื ่น ในเรื ่อ งจริย ธรรม.

สํา หรับ การเดิม ตามพระ

www.buddhadassa.in.th

๕๑๘

พุทธิกจริยธรรม

พุทธเจานั้นไมนาละอาย เพราะวาทานมีหลักวาทุกคนอยาเชื่อทาน ตองเชื่อความ
คิดเห็นของตัวเอง ถาไดฟงแลวไปคิดไปเห็นเองแลวจึงเชื่อ ; อยางนี้เรียกวา
ไมนาละอาย และไมเปนการเดินตามอยางงมงาย. พุทธบริษัทเราก็มีศีลธรรม
มีวัฒนธรรมของเราเองโดยเฉพาะอยางนี้. เราควรจะทําตัวเปนผูนํา หรือวา
เปนผูทาทายดูบาง อยาไดเปนผูตามหลังใครในเรื่องนี้ ขอใหเราเปนพุทธบริษัท
และเปนไทยที่เปนพุทธบริษัท
และมีอะไรที่เปนของตัวเองในเรื่องจริยธรรมใน
เรี่องศีลธรรม ; อยางไดหวังที่จะไดพึ่งพาใครหรือเดินตามใครในเรื่องนี้. สวน
เรื่องทางวัตถุนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง อาตมาไมพูดถึงเลย.
เพราะฉะนั้นเราจะ
ตองคิดวิจัยไปในทางที่จะเอาหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา
มาประยุกตกันเขาให
ไดกับการสรางชาติ แมในเรื่องทางวัตถุ เรื่องสรางชาติก็เปนเรื่องทางวัตถุ
อยู ม าก
แต ถ า เราประยุ ก ต ห ลั ก ธรรมะในพระศาสนาได สํา เร็ จ
การ
กระทําทางวัตถุก็จะพลอยสําเร็จ และไมเปนภัยแมแตเด็กวัยรุน. สําหรับ
หลักพระพุทธศาสนานั้นอยาไดถือเอาตามตัวหนังสือ ขอใหถือตามความหมาย
แลวจะใชไดทั้งรอยเปอรเซนต. ถาถือตามตัวหนังสือตีความผิดนิดเดียว ก็
ขัดขวางกันอยางยิ่ง จนพระไมมีโอกาสจะทําอะไรใหแกบานเมืองได.
ทีนี้
หลักการสอนลูกเสือที่เอามาประยุกตเขากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแลว ยิ่งวิเศษ
ใหญสําหรับเด็กวัยรุน โดยเฉพาะที่จะแกปญหาไดหมดไมมีอะไรเหลือ; เพราะ
ฉะนั้นเราจะเรียกวาลูกเสือหรือไมใชลูกเสืออะไรนั้น ไมใชเรื่องสําคัญ เปน
คําเรียกและเปนเพียงเชื่อ ; แตวาหลักปฏิบัตินั้นสําคัญ ; ในที่สุดเด็กทุกคน
ก็จะมาเปนบุตรที่เชื่อฟง
เปนเด็กที่ประเสริฐที่สุด คือเปนบุตรที่เชื่อฟงของพระ
พุทธเจา ตามที่พระพุทธเจาทานตองการ.
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๗. สรุปสิ่งที่ตองปฏิบัติ
ทีนี้ก็ขอเวลาอีกนิดหนึ่ง ก็เพื่อ สรุปขอความทั้งหมดที่ไดกลาวมา ; เรา
จะพิจารณากันวา โครงการทั้งหมดในการเสริมสรางศีลธรรมหรือจริยธรรมของ
เด็กวัยรุน เราจะตองเลิกลางหรือ ทําลายอะไรกันเสียบาง. คําตอบ ก็ควร
จะเปนหลักกวาง ๆ อยางกําปนทุบดินวา สิ่งที่เปนประโยชนกับเด็กเราก็สงเสริ ม ส ว นที่ ทํา ลายจิ ต ใจของเด็ ก ๆ แม จ ะเป น ผลได ท างวั ต ถุ เราจะต อ ง
ยอมเลิกลางหรือทําลาย; เชนวาภาษีรายไดจากภาพยนตปหนึ่ง ไดหลายสิบ
ลาน สีสิบหาลาน แตไปคํานวณดูวาเรื่องเหลานี้ ทําลายวิญญาณของเด็กวัย
รุน ถาคิดเปนเงินแลว ปหนึ่งจะกี่ลาน ? อาตมาคิดวาจะตองสี่อสงไขย แสน
โกฎิลาน ไมมีตัวเลขเขียน; แลวรายไดปละสี่สิบลาน ที่รัฐบาลพึงจะได จะมี
ความหมายอะไร ? ถาเรามีอํานาจที่จะจัดทําเรื่องนี้ ก็ตองทํากันอยางที่เรียก
วา ตรงไปตรงมาแบบการผาตัด. แมการที่วัดจัดงานวัดไดกําไร คราวหนึ่ง
ทําลาย
เปนหมื่นหรือหลายหมื่น แตวาอบายมุขที่จัดในวัดทําลายจิตใจ
วิญญาณของเด็ก ถาคิดเปนตัวเลขแลวนับไมไหว; วัดควรจะประหยัด หรือ
ควรเสียสละ ควรจะเห็นแกเด็ก ๆ ดั้งนี้เปนตน. ทานดูเอาเองเถอะงานวัด
เชนนี้มี อ บายมุ ข ทั้ ง นั้ น ไม อ ย า งใดก็ อ ย า งหนึ่ ง . ที่ นี้ ม าถึ ง เรื่ อ งใหญ ๆ
เชนเรื่องภาษีสุรายาเมา ซึ่งเปนรอยลานพันลาน ก็ควรจะนึกในลักษณะอยาง
เดี ย วกั น . นี้ เ รี ย กว า ฝ า ยที่ เ ราจะต อ งเลิ ก ล า ง .
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ทีนี้สวนตรงกันขาม ที่เราจะตองสรางหรือสงเสริม นั้นก็คือวา จะตอง
กระทํา สิ่ ง ที่ เ ป น ศี ล ธรรม หรื อ เกื้ อ กู ล แก ศี ล ธรรมนี้ ให ส นุ ก หรื อ ให
น า เสพย ติ ด เหมื อ นกั บ สิ่ ง เหล า โน น .
ข อ นี้ อ าจจะไม มี ใ ครเชื่ อ อาตมา
แตอาตมาก็ยังยืนที่จะกลาวอยางนี้อยูเสอวา
พระธรรมหรือธรรมะนี่เปน
ค. ๑๗
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มหรสพอยู ใ นตั ว เอง. ขอให จั ด เป น ! ธรรมะ จะเป น มหรสพอยู ใ น
ตัวธรรมะเอง จะมีความสนุกมีความนาพออกพอใจ เหมือนกับดูหนังดูละคร
เหมือนกัน จึงอยากจะแยกเรียกออกไปอีกพวกหนึ่งวา มหรสพในฝายทาง
วิ ญ ญาณ, Spiritual Theatre เป น โรงละครในทางวิ ญ ญาณหรื อ อะไร
ทํานองนี้ โดยการหาวิธีที่ใหมที่สุด ที่ทําใหเกิดความสนุกสนานในการประพฤติ
ธรรม จริยธรรมหรือศีลธรรม หรือเรื่องของลูกเสือทุกอยางทุกประการเหลานี้
จะต อ งจั ด ให ถึ ง ขนาดที่ เ ป น มหรสพให ไ ด .
ถาสูงขึ้นไปอีกเด็กๆ จะตองรูวา การทําความดีนั้นสนุกอยางยิ่ง และ
ความสนุกก็เปนมหรสพอยูในตัวเอง. การกีฬาที่เคยถือกันวาจะทําลายความ
เห็นแกตัวนั้น เดี๋ยวนี้จะไมเปนอยางนั้นเสียแลว : ลองไปสังเกตดูในวงการกีฬา
ใหญๆ ของโลกขั้นสูงสุด ก็ไดยินวาเต็มไปดวยความเห็นแกตัว มีความจองที่
จะเอารัดเอาเปรียบ ใชกติกาบังหนา เอารัดเอาเปรียบ ฉะนั้นกีฬาอยางนี้ไมใช
ทําลายความเห็นแกตัว แตเปนการพอกพูนความเห็นแกตัวโดยออม; ฉะนั้น
เราจะไปถือหลักเกณฑอยางนี้ไมได จะจัดเพียงสักวากีฬาแลวสนุก แลวสันนิษฐานหรื อ เหมาเอาว า ทํา ลายความเห็ น แก ตั ว ; อย า งนี้ เ ป น จะไม ไ หว. มั น
ต อ งจั ด ไปในทางที่มองเห็นชัดอยูวา ทําลายความเห็นแกตัว จนกระทั่งเด็กมอง
เห็นความสนุกสนานในการทําลายความเห็นแกตัว. การบังคับตัวเองใหอ ยู
ในระเบียบวินัยนี้ คนทั่วไปเห็นเปนความทนทุกขทรมานยากลําบากทั้งนั้น; แต
เรื่องไมจริง ! ขอยืนยันวา ขอใหไปเกี่ยวของใหถูกวิธี การประพฤติธรรมนี้
จะสนุกสนาน จะมีรสดูดดื่มและจะเปนการเสพยติดไดเหมือนกัน : เสพยติดใน
ทางความดี.
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นี่รวมความแลวก็วา เราจะตองสรางความเปนมหรสพขึ้นในศีลธรรม.
ฟงดูก็นาขัน ที่จะสรางความเปนมหรสพขึ้นในตัวศีลธรรม; เราจะคิดคนในเรื่อง
จริ ย ธรรมให ม าก จนถึ ง กั บ ว า ทํา ให ม หรสพเกิ ด ขึ้ น ในศี ล ธรรม. สํา หรั บ
วั ฒ นธรรมไทยแทครั้งโบราณปูยาตายายเปนอยางนี้อยูแลว คนชั้นปูยาตายาย
เมื่ อ ยั ง เป น เด็ ก ๆ เขาสนุ ก สนานกั บ ด ว ยอะไร ขอให ล องย อ นไปนึ ก ดู ใ หม :
บางทีก็สนุกสนานอยูดวยการขนทรายมากอพระเจดียในวัด มันตางกับคนเดี๋ยวนี้;
ทําไมเขาจึงสนุกสนานกันได เพราะวามันมีอะไรบางอยางที่ไขวกันอยู. เดี๋ยวนี้
เราไม รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบ เราไม รู จั ก ว า จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบอย า งไร เพราะเรา
จะเกิ ด มาเพื่ อ อะไร เป น มนุ ษ ย ทํา ไม เราก็ ไ ม รู ห มด. เราจะต อ ง
ยอนไปหาหลักธรรมะที่ใหรูวา เราเปนมนุษยทําไม ? ความดีของมนุษยอ ยู
ที่ ตรงไหน ? ความพักผอนอันแทจริงของจิตของวิญญาณอยูที่ตรงไหนอยางไร ?
การศึกษาหรือการงานทั้งหมดในโลกนี้ ก็เพื่อผลคือความสงบสุข หรือความพัก
ผอนของวิญญาณทั้งนั้น; แตแลวทําไมจึงไมไดรับการพักผอน กลับมีแตความ
โกลาหลวุนวายขยายกวางออกไป จนเต็มทั้งโลกแลวก็ยังไมหยุด ยังจะระบาด
ออกไปยั ง โลกอื่ น ๆ อี ก อย า งนี้ เ ป น ต น .
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นี่ผลสุดทาย เราจะเห็นไดชัดวามันก็เปนเรื่องใหญมาก และตกเปน

กรรม
ของครูบาอาจารย ที่วาตองประสพกับปญหาที่ใหญมากไมใชนอ ย. ถาจะ
เปรียบก็ขนาดเทาๆ กับการทําสงครามอยางใหญหลวง เปนมหาสงคราม เปน
การทําสงครามกับเด็กวัยรุน
เปนการทําสงครามที่เอาชนะยากที่สุด
เพราะฉะนั้ น จึ ง ถื อ ว า เป น กรรมของพวกเราพวกครู อ าจารย . อาตมาก็
จัดตัวเองรวมอยูในพวกครูอาจารยเหมือนกัน รวมอยูในพวกที่เรียกวา “กรรม
ของเราเหมือนกัน”; แลวยิ่งมองเห็นก็ยิ่งรูสึกวา เปนกรรมของเราจริงที่มาประสพป ญ หาหนั ก . ที่ ว า เป น กรรม ก็ เ พราะว า เราสลั ด ไม ไ ด เราปฏิ เ สธ
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ไมได หรือวาเราตองทําจนสุดความสามารถของเรา; เพราะฉะนั้นเราจะตอง
ยื้อ แยงเอาเด็กๆ มาใหได จากพญามาร จากซาตานที่เอาเด็กๆ ไปอยูในอํานาจ.
เราจะตองยื้อแยงเอากลับมาใหได.
แมวาเดี๋ยวนี้ตลอดทั้งโลกหรือสากล
จักรวาลนี้ ก็มีปญหาอยางเดียวกันหมด เพราะวามนุษยเผลอตัวผลิตสิ่งยั่วยวน
ซึ่งเปนเหยื่อของพญามารนั้น ออกมายั่วยวนโลกอยางขนาดใหญ โดยไม
รู สึ ก ตั ว อย า งไม มี ที่ สิ้ น สุ ด .
ฉะนั้ น จึ ง ขอร อ งท า นครู บ าอาจารย ทั้ ง หลาย
อยาละอายที่จะเปนผูนําทางวิญญาณ เพราะวาโดยเนื้อแทนั้น ครูผูชาย ก็คือ
พ อ พระของเด็ ก ; ครู ผู ห ญิ ง ก็ คื อ แม พ ระของเด็ ก ; ไม ใ ช ลู ก จ า งสอนหนั ง สื อ
เอาเงิ น เดื อ น. ถ า เรามองเห็ น อย า งนี้ อ ยู เ สมอ ว า ครู ไ ม ใ ช ลู ก จา งของสั ง คม
ที่จะสอนวิชาใหเด็ก เอาเงินเดือนมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง แตควรถือวาครูผูชายเปน
พอพระของเด็ก ครูผูหญิงเปนแมพระของเด็กดังนี้แลว ปญหาเหลานี้จะแกได;
สงครามอันใหญหลวงนี้ เราจะชนะไดโดยไมยากเลย.
อาตมาอยากจะขอรองใหมองดูลึก ถึงธรรมชาติสวนลึก วาธรรมชาติ
นี้ ต อ งการให ค รู อ าจารย ทั้ ง หลาย มี สั ง กั ด ขึ้ น อยู กั บ พระอรหั น ต ไม ใ ช ขึ้ น
กับกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาล กลาวคือโดยทางจิตทางวิญญาณเนื้อแทสวน
ลึกนี้ ธรรมชาติตองการใหเราขึ้นอยูกับพระอรหันต หรือความเปนพระอรหันต
ของพระพุทธเจา คือครูนี้จะตองทําหนาที่ปราบปรามสิ่งซึ่งเปนเสนียดจัญไร
ของโลก คือซาตาน พญามารนี้ใหหมดไป แลวก็ยกฐานะทางวิญญาณของโลก
ใหขึ้นมาจนได ซึ่งเปนหนาที่ของพระอรหันตโดยตรง; เพราะฉะนั้นโดยทาง
จิตใจ ทางวิญญาณ หรือธรรมชาติสวนลึกนั้น ครูอาจารยขึ้นสังกัดอยูกับพระอรหั น ต จึ ง จั ด เป น ปู ช นี ย บุ ค คล ไม ใ ช ลู ก จ า ง. วิ ธี ก ารณ อั น นี้ เ ป น หนทาง
รอดอันเดียวที่มนุษยจะรอด โลกนี้จะรอดไดดวยหลักการอันนี้. นี้เปนวิธี
ที่สรุปแลวเปนการสรางเสริมแกไขจริยธรรมของเด็กวัยรุนตามความรูสึกที่
อาตมามองเห็น.
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ทั้งหมดนี้โปรดไดถือวาเปนการยืนยันอยางยิ่งของอาตมา หรือจะถือวา
เปน การทา ทายก็ไ ด อาตมาก็ย อมเหมือ นกัน ; เปน การทา ทายหรือ ยืน ยัน ที ่ค รู
อาจารยจํานวนหนึ่ง อาจจะถือวาครึค ระที่สุด บานนอกที่สุด พน สมัยที่สุด ก็ได;
แตมัน ไมมีท างที่จ ะชว ยได: อาตมายิ่ง มอง ยิ่ง ไมเ ห็น ทางอื่น ยิ่ง เห็น แตท างนี้;
ยิ่งมองยิ่งเห็นแตทางนี้; ฉะนั้นจึงไดระบายความรูสึกนึกคิดตางๆ ออกมาในรูปนี้
เทา ที่เ วลาจะอํา นวย; ไมอ าจจะกลา วไดล ะเอีย ดนัก เพราะเวลาจํา กัด และก็
เลยเวลาไปเล็กนอยแลว; ฉะนั้นขอยุติการแถลงความคิด เห็น เกี่ยวกับการสราง
เสริมจริยธรรมของเด็กวัยรุนคราวนี้ ไวเพียงเทานี้.
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